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Inleiding
Kinderen moeten aan hoge eisen voldoen. Momenteel krijgen zij vooral cognitieve kennis
aangeboden op school terwijl er later van hen verwacht wordt dat ze verschillende
vaardigheden hebben aangeleerd om zo te kunnen functioneren in de maatschappij van de
toekomst. Dit benadrukt staatsecretaris Dekker (2014) in zijn kamerbrief over toekomstgericht
funderend onderwijs. Leren voor 2032: het jaar wanneer kleuters van nu zullen solliciteren voor
hun eerst baan. Een tijd waarin alles snel gaat en iedereen zich continu moet blijven aanpassen
om flexibel te kunnen functioneren. Zo schrijven ook Thijs, Fisser en van der Hoeven van het
SLO (2014) dat onze samenleving zich in een hoog tempo verandert en dat de individualisering
toeneemt. Kinderen moeten leren eigen keuzes te maken. Dit vraagt kennis over zichzelf en
over de wereld om hen heen. Ze moeten niet alleen weten hoe zij met alle veranderingen om
kunnen gaan, maar ook welke rol zij hierin innemen en wat ze zelf kunnen betekenen binnen die
maatschappij. Daarnaast moeten zij ook vaardigheden aanleren om die juiste keuzes te kunnen
maken.
Kinderen kunnen op school samen leren hoe het is om naast én met elkaar te leven. Vaak ligt
hierbij de nadruk op persoonlijke ontwikkeling, terwijl de invloed van anderen juist groot is (Van
Eijkeren, 2009). Hiervoor moeten we de ander leren begrijpen en accepteren. “Dit is een heel
individualistisch tijdperk. Persoonlijke meninkjes en ideetjes worden razend belangrijk
gevonden: de like-cultuur. Maar ondertussen zijn al die anderen er wel, die vaak weer een eigen
waarheid kennen. Daarom is het zo belangrijk om te leren een gesprek te voeren. En dat dat
gesprek vervolgens niet tot een conclusie, antwoord of afspraak hoeft te leiden, maar dat je
elkaar wel hoort” (Weijers geciteerd in Poortvliet, 2015, p.15).
Zou het mogelijk zijn om kritisch en creatief denken, wat kan worden aangeleerd doormiddel
van filosoferen, te combineren met het vergroten van de kennis die de leerling over zichzelf
heeft? Zo luidt de hoofdvraag van dit onderzoek als volgt: Welke invloed heeft filosoferen met
kinderen op het zelfbeeld en zelfvertrouwen van de leerling en hoe ervaren leerlingen zelf het
filosoferen in de klas? Door te filosoferen zouden leerlingen zich bewuster kunnen worden van
hun rol in de maatschappij en leren zij zichzelf en de ander te begrijpen terwijl ze nadenken en
hun denkbeelden delen.
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Doormiddel van literatuuronderzoek wordt er in dit onderzoek een beeld geschetst van
filosoferen met kinderen en hoe dit in de klas wordt vormgegeven. Ook worden er relevante
onderzoeken behandeld die gedaan zijn naar het filosoferen met kinderen. Vervolgens wordt er
beschreven wat de begrippen zelfbeeld en zelfvertrouwen inhouden en wordt er weergegeven
welke factoren hier invloed op uitoefenen om uiteindelijk de link te leggen met het filosoferen.
Het empirisch deel bestaat uit een interventie en de resultaten hiervan. Door het toepassen van
filosoferen met kinderen in de praktijk wordt er gekeken naar de invloed die dit heeft op hun
zelfbeeld en zelfvertrouwen. Dit doormiddel van een kwantitatieve voor- en nameting en
kwalitatieve open interviews.
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Literatuurverkenning
In dit hoofdstuk wordt aan de hand van vijf deelvragen beschreven wat filosoferen inhoudt, hoe
dit in de praktijk kan worden toegepast, wat kinderen hiervan leren en wat het verband tussen
filosoferen en zelfvertrouwen en zelfbeeld is.
1.Wat houdt filosoferen met kinderen in?
Met kinderen nadenken over het leven of over goed en kwaad, is dat al filosoferen of ligt het
ingewikkelder? Om te kunnen kijken naar de invloed van filosoferen op het zelfbeeld en
zelfvertrouwen van kinderen is het belangrijk om te weten wat er eigenlijk met filosoferen wordt
bedoeld. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat de begrippen filosofie en filosoferen met
kinderen inhouden en hoe filosoferen met kinderen in de huidige vorm is ontstaan.

1.1 Wat wordt er verstaan onder filosofie en filosoferen?
Filosofie houdt in dat men opzoek gaat naar wijsheid. Fernando Savater (geciteerd in Bartels,
2007) beweert dat filosofen geen nieuwe informatie brengen. Filosofen willen de informatie die
we hebben begrijpen: wat betekent bepaalde informatie voor ons en wat kunnen we ermee? Hij
schrijft dat er drie niveaus van begrip zijn en legt zo uit waarin filosoferen verschilt met andere
wetenschap waarbij het draait om feitelijke informatie. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de
natuurwetenschap.
De drie niveaus van begrip zijn:
1.

Het niveau van informatie: alleen feitelijke gegevens zijn hierbij bekend.

2.

Het niveau van kennis: ontvangen informatie wordt op volgorde van belangrijkheid

geplaatst en de algemene principes die we kennen worden toegepast.
3.

Het niveau van wijsheid: het gebied waarop kennis over de informatie in verband wordt

gebracht met keuzes of waarden die van belang zin in het menselijk bestaan. Zo passen we dat
wat we weten toe in het dagelijks leven (Savater geciteerd in Bartels, 2007).

De filosofie is werkzaam tussen niveau 2 en 3, terwijl andere soorten wetenschap zich bewegen
tussen niveau 1 en 2. De feitelijke kennis wordt bij filosofie dus niet besproken, maar hoe we
zaken op de juiste manier moeten inzetten is van belang. Het gaat om de toepassing van wat we
weten. Er moet worden nagedacht over de gegevens die we al hebben om zo tot nieuwe
informatie te komen in andere situaties. Bij filosofie gaat het om vragen rondom betekenis,
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zingeving en begripsvorming (Janson, 2014). Wanneer je opzoek bent naar antwoorden op
filosofische vragen ben je aan het filosoferen. Dit wordt hieronder verder uitgelegd.
Filosoferen
Faber (2011, p.42) geeft aan dat filosoferen letterlijk ‘het verlangen naar wijsheid’ betekent. Hier
zijn kinderen dus mee bezig doormiddel van het beantwoorden van filosofische vragen. Het
niveau van vragen kan over het algemeen volgens Ebbens & Ettekoven (2009) vier
mogelijkheden hebben: (1) onthouden, (2) begrijpen, (3) integreren en (4) creatief toepassen.
Filosoferen richt zich met name op mogelijkheid drie en vier. Deze vallen dan ook onder het
hogere orde denken. De eerste twee onder het lagere orde denken. Wanneer je filosofeert, ben
je dus bezig met het beantwoorden van hogere ordevragen. Dit houdt in dat je meestal geen
concrete antwoorden kunt vinden en je richt op analyseren, evalueren en creëren. Bij hogere
orde denken gaat het vooral om het proces van denken, informatie verzamelen, overleggen,
afwegen, formuleren, uitproberen en bijstellen schrijft Janson (2014). De antwoorden die je
krijgt, kun je niet controleren. Het kan zijn dat een klasgenootje hetzelfde denkt, maar het kan
ook zijn dat hij juist iets totaal anders bij eenzelfde onderwerp in zijn hoofd heeft. Voorbeelden
van een hogere orde vragen zijn: wanneer geloof je iets? Zijn we allemaal gelijk? Is armoede
oneerlijk? Bestaan er slechte mensen? Hierop kan iedereen een ander antwoord hebben
gebaseerd op eigen ervaringen en kennis. Er is ook geen goed of fout antwoord te geven op
zo’n vraag (Visser, 2014).
Weijers (2012) stelt dat het probleem wat centraal staat in het filosofisch gesprek geen
persoonlijk probleem van iemand kan zijn. Omdat in vrijwel alles filosofie verborgen zit, kan een
gesprek volgens hem over veel verschillende dingen gaan. ‘’Filosoferen wordt wel gezien als
een subversieve activiteit’’ (Weijers, 2012, p. 148). Met subversieve activiteit wordt bedoeld dat
er wordt gereflecteerd op gedrag. Bestaande, werkende praktijken kunnen dus geconfronteerd
worden met goed onderbouwde alternatieven. Zo wordt er door te filosoferen nagedacht over
huidige opvattingen en waar deze eigenlijk op gebaseerd zijn: kloppen de dingen die wij voor
waar aannemen eigenlijk wel? Kinderen kunnen zo bijvoorbeeld nadenken over de vraag
waarom ouders voor hen beslissingen maken en waarom er regels bestaan.
1.1.2 Wat is filosoferen met kinderen?
Veenman (2013) legt uit dat kinderen vanaf hun 8e jaar de meeste metacognitieve
vaardigheden ontwikkelen. Dit houdt in dat kinderen de kennis en vaardigheden krijgen om
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hun eigen leergedrag te controleren en aan te sturen. De leerling kan zelfinstructies geven en
op die manier zichzelf vertellen wat hij moet doen. Verder ontwikkelt een leerling vaardigheden
om zich te kunnen oriënteren op een taak, resultaten te evalueren, te reflecteren op het eigen
gedrag en zichzelf te monitoren. Al deze vaardigheden zijn nodig om te kunnen werken met je
eigen gedachten en te kunnen filosoferen. Desian (2006) schrijft dat vanaf zeven jaar leerlingen
zelfstandig en logisch kunnen denken. Ook kunnen kinderen vanaf deze leeftijd hun gedachten
formuleren. Dit maakt dat filosoferen al in groep 4 gedaan kan worden. Wel is het dan
belangrijk dit te doen aan de hand van concrete voorbeelden. Zo schrijft ook Van Eijkeren
(2009) dat kinderen vanaf ongeveer zes jaar hiertoe instaat zijn. Dit laat Lipman (1990) in de
door de BBC uitgezonden documentaire Socrates For Six Year Olds zien. Kinderen bespreken
hier bijvoorbeeld of sprookjes echt zijn en beargumenteren waarom wel of niet. Uit de
ontwikkelingspsychologie komt naar voren dat kinderen vanaf zeven jaar in een concreet
operationeel stadium komen. Dit wil zeggen dat zij vooral op een realistische, concreet
voorstelbare manier nadenken. Wel kunnen kinderen in deze fase logische verbanden leggen
en gaan zij steeds meer los van voorbeelden en concrete situaties nadenken (Van Beemen,
2001). Bij filosoferen kan er goed worden aangesloten bij de belevingswereld van kinderen. Er
kan met hen over relevante, actuele en boeiende kwesties waarbij hun interesses liggen worden
gepraat schrijft Faber (2011). Hierdoor zijn ze bezig met zelf nadenken en komen ze tot een
standpunt of mening.
1.1.3 Wat maakt filosoferen met kinderen anders dan filosoferen met volwassenen of
adolescenten?
Nadenken en filosoferen kunnen en doen mensen eigenlijk over veel dingen. ‘’Alle
mensenkinderen filosoferen. We moeten wel. Niet alles wat we om ons heen waarnemen
kunnen we verklaren. Toch willen we begrijpen, daarom filosoferen we’’ (Bartels, 2007, p. 14).
Volgens Bartels (2007) is filosoferen voor alle leeftijden. Omdat kinderen nog niet zoveel weten,
moeten zij misschien zelfs wel meer filosoferen om de wereld te kunnen begrijpen. Het
kenmerkt bijvoorbeeld jonge kinderen dan ook dat zij zoveel vragen stellen en nog voor zoveel
dingen open staan. Ze weten gewoonweg nog niet hoe dingen werken die voor volwassen als
vanzelfsprekend worden beschouwd.
Bij het vak Filosofie op de middelbare school worden veelal denkbeelden van beroemde
filosofen besproken (Weijers, 2012). Leerlingen leren aan de hand van deze voorbeelden zelf na
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te denken over verschillende kwesties. Dit in tegenstelling tot filosoferen met kinderen. Bij
filosoferen met kinderen gaat het namelijk juist om het denkproces van de leerlingen zelf. Er
wordt een bepaald onderwerp besproken en de leerlingen vertellen elkaar wat zij hierbij
denken. Door samen denkbeelden uit te wisselen, helpen ze elkaar verder. Wanneer kinderen
aan het filosoferen zijn, krijgen zij geen filosofieles. Het gaat namelijk om hun gedachten en niet
om die van grote filosofen (Weijers, 2012). Pas op latere leeftijd worden filosofen betrokken als
bijvoorbeeld inspiratiebron. Jongeren kunnen namelijk diepgaander filosoferen en worden aan
het denken gezet door die gedachten (Faber, 2011). Dit maakt dat kinderen tijdens de
filosofieles vooral bezig zijn met denken. Dit doen ze op een creatieve en kritische manier
(Anthone & Mortier, 1997).
1.2 Hoe is filosoferen met kinderen in Nederland terechtgekomen?
Desain (2006) geeft aan hoe filosoferen met kinderen tot stand is gekomen. Rond het einde van
de jaren ’60 is kinderfilosofie ontstaan in Amerika en door populariteit overgevlogen naar
Nederland. Volgens Het Centrum Kinderfilosofie Nederland (z.j.) is het begonnen met
Philosophy for Children (P4C) ontworpen door Matthew Lipman, een Amerikaanse filosoof. Hij
ergerde zich aan het gebrek van denken van zijn studenten. Dit zou volgens hem komen door
de manier waarop zij waren onderwezen op school. Volgens hem leerden ze niet volgens
zichzelf te denken. Het Institute for the Advancement of Philosophy for Children (IAPC), een
instituut voor het filosoferen met kinderen, werd daarom door hem opgericht. Kinderen zijn
volgens hem van nature filosofen. Ze bekijken de wereld vol verwondering. Zo kwam hij met
P4C. Hij ontwikkelde deze methodiek en een curriculum en werd zo grondlegger van deze
hedendaagse manier van werken. In een later hoofdstuk wordt deze methode verder
uitgewerkt.
Ook in Nederland werd het belang van het leren nadenken door te filosoferen door een aantal
mensen opgepakt. Uiteindelijk werd filosoferen hier vijftien jaar geleden door met name Berrie
Heesen onder de aandacht gebracht (Desain, 2006). Hij richtte samen met een aantal anderen
in 1989 het Centrum voor Kinderfilosofie op. Al wordt er al sinds 1980 op verschillende scholen
structureel gefilosofeerd. Toch was en blijft het gedeeltelijk lastig om filosoferen in het
lesrooster prioriteit te geven. Veel leerkrachten laten de gewone leervakken voorgaan omdat
het lastig is concrete leerdoelen te koppelen aan het vak (Poortvliet, 2015). Dit maakt het
moeilijk om duidelijk te maken wat de leerlingen van de lessen leren.
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2.

Hoe kan er worden gefilosofeerd in de klas?

Natuurlijk gaat filosoferen met kinderen niet zomaar. Er zijn bepaalde richtlijnen en manieren van
handelen nodig om filosoferen uitvoerbaar te maken. Dit hoofdstuk geeft weer hoe filosoferen
met kinderen praktisch gemaakt kan worden en hoe filosoferen momenteel op de basisschool
wordt toegepast.

2.1 Welk materiaal is er beschikbaar om te filosoferen met kinderen?
Op dit moment is er verschillend materiaal beschikbaar om met kinderen te filosoferen. Zo is er
in 1992 voor het eerst een algemene lesmap van SLO op de markt gekomen waarin
verschillende lessuggesties zijn opgenomen. Verder kan het eerder besproken P4C van Lipman
(1982) in de klas worden ingezet. Volgens zijn programma vormen de kinderen binnen de les
zich tot een onderzoeksgroep. Samen gaan zij aan de slag met het behandelen van een
onderwerp waarbij de leerkracht het gesprek faciliteert. Via het IAPC-programma, het
programma van Lipman, wordt een thema aangeboden doormiddel van een verhaal. Belangrijk
is dat de kinderen tijdens het filosoferen bezig zijn met hun huidige gedachten en het hier en
nu. Dit maakt het authentiek. Alleen dat wat actief door iemand gedacht wordt is van belang. Zo
staat het denken centraal en niet hetgeen wat al bekend is. Kortgezegd gaan kinderen dus in
gesprek in een onderzoeksgroep over een verhaal wat gekoppeld is aan een filosofisch thema.
Ze zijn dan dus bezig met samenwerken. Dit is wereldwijd een erg populaire methode. Zo wordt
er in wel veertig landen gebruik van gemaakt (Het Centrum Kinderfilosofie Nederland, z.j.).
Naast de manier van Lipman om met kinderen te filosoferen worden veel lessen op de ideeën
van John Dewey gebaseerd. Hij gaat uit van een gemeenschappelijke handelingscontext waarin
de kinderen zich bevinden. Kennis wordt ook volgens hem gevonden door samen onderzoek te
doen. Hierin komt de werkwijze overeen met die van Lipman en wordt er ook door zijn manier
van werken aandacht besteed aan samenwerken. Wel vindt Dewey, als aanhanger van de
pragmatische stroming, het belangrijk dat de theorie met de praktijk wordt verbonden (Bartels,
2013). Volgens het pragmatisme is iets pas waar wanneer het in de praktijk kan worden
toegepast. Dewey is een voorstander van leren door te doen. Kinderen moeten de
onderwerpen ook in de praktijk kunnen toepassen, dus de filosofische vragen die hierbij
centraal staan zijn hierop gericht. Het programma Filosoferen doe je zo wordt ook in Nederland
gebruikt. Dit is gebaseerd op de ideeën van Lipman. Daarnaast biedt ThiemeMeulenhoff (2015)
in samenwerking met de Nederlandse filosoof Bas Haring en de Denkacademie twee
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lespakketten aan voor de groepen 4 tot en met 8. Het lesmateriaal Helder denken bevat zes
lessen per jaargroep die aan de hand van het digibord en werkbladen kunnen worden
gegeven. Belangrijk bij deze methode zijn de schema’s die telkens terugkomen. Hierdoor wordt
er structuur in het denken van de leerlingen gebracht. Het andere lesmateriaal, Filosoferen met
Bas Harink, heeft meer lessen, maar is op dezelfde manier opgebouwd met schema’s. Ieder
onderwerp wordt geïntroduceerd met een filmpje waarin de denkvraag aanbod komt. Er zijn
per jaargroep 12 filmpjes beschikbaar, maar deze bevatten twee à drie lessen.

In Schotland heeft de filosofe Catherine McCall CoPI ontwikkeld. Een methode voor kinderen
vanaf vijf jaar, maar die ook geschikt is voor volwassenen (Bartels, 2013). De methode gaat uit
van het realisme als filosofie. Zo kan iedereen volgens haar ongelijk hebben en kan er volgens
de methode het best met een grote groep mensen worden gefilosofeerd. Op die manier
worden denkfouten eerder ontdekt. Ook wordt er in de methode veel gebruik gemaakt van
logica en tegenstellingen (McCall, 2010). Kinderen zijn zo bezig met logisch denken en het
vergelijken van kennis. Verder zijn er nog verschillende minder bekende boeken en methodes
en websites bruikbaar om te filosoferen met kinderen. Belangrijk is wel om filosofie als apart vak
aan te bieden. Juist zo worden denkvaardigheden en sociale competenties geoefend door de
leerlingen (Visser, 2014). Dit wordt in hoofdstuk drie toegelicht.

2.2 Hoe zit een les filosoferen in elkaar?
Een les filosoferen kan worden opgedeeld in verschillende fasen. Hierin lijkt een les eigenlijk
veel op die bij andere vakken. Een filosofieles bestaat uit: (1) introductie aan de hand van een
denkvraag, (2) kern; samen beantwoorden van de denkvraag en (3) afsluiting; denkproces
samenvatten en vervolgvragen opstellen. In deze paragraaf worden alle onderdelen uitgewerkt.

Allereerst wordt het onderwerp geïntroduceerd. ‘’Een filosofisch gesprek is een open gesprek,
dat begint met een goede, prikkelende, onalledaagse open vraag. Die vraag kan over van alles
gaan: wat denken is, waarom kinderen stoer doen, of er een kopie van jezelf kan bestaan, wat
geluk is, of opvoeding nodig is’’ (Fikkert geciteerd in Desain, 2006, p.19). Bij de methode van
Lipman (1990) worden bijvoorbeeld verhalen gebruikt om de leerlingen aan het denken te
zetten. Kinderen moeten doormiddel van deze introductie gelijk aan het denken worden gezet
om vervolgens de startvraag te behandelen. Dit is een filosofische vraag waar de kinderen op
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moeten kunnen reageren. Bartels (2007) legt uit dat het goed is om de kinderen eerst wachttijd
te geven om na te kunnen denken. Zo leren zij argumenten te bedenken voor ze iets zeggen.
Daarna is het goed om de kinderen in kleine groepjes te laten werken. Bartels (2007) vertelt dat
kinderen zo allemaal hun gedachten kunnen formuleren. Ook zegt hij dat het belangrijk is om je
eigen antwoord te hebben zodat je beter in staat bent andere antwoorden te horen en deze op
waarde kan schatten. Je kunt ze vergelijken met je eigen antwoord. Faber (2015) geeft aan dat
ook zij graag een kleine groep werkt zodat iedereen aan de beurt kan komen, maar dat er dan
alsnog verschillende inbreng is. Na deze fase wordt een vervolgvraag gesteld	
  en denkt de klas
samen verder. Het gesprek is open. Door de gedachten van de kleine groepjes samen te
voegen, komt men waarschijnlijk tot de conclusie dat de zaak gecompliceerd is. Door de
kwestie in de breedte te zien, kunnen de verschillende antwoorden in verhouding met elkaar
worden gezien. Door de antwoorden van anderen te horen, worden de kinderen weer aan het
denken gezet. Het doel is om zo uiteindelijk samen tot een nieuwe vraag te komen. Ook komen
er verdiepingsvragen aan bod. Kinderen moeten nadenken waarom ze iets vinden. Ze zijn
hierbij bezig met argumenten en redenen te vinden voor hun denken (Faber, 2015). Tijdens de
les komen ook analytische momenten voor. ‘’Een analytisch moment in een filosofisch gesprek
is het moment waarop we proberen een begrip betekenis te geven’’ (Bartels, 2007, p. 39). Vaak
doen deze momenten zich vanzelf aan. Wanneer een bepaalde vraag beantwoord moet
worden, is het goed om eerst met elkaar na te gaan wat er precies bedoeld wordt. ‘’In het
opbouwen van filosofische gesprekken gaat het juist om het vinden van een evenwicht tussen
deze analytische momenten waarin we met elkaar tot duidelijkheid moeten komen, meestal
over hoe we een bepaald begrip gezamenlijk begrijpen, en het speculatieve waarin het
gedachteproces op gang wordt gebracht en tal van suggesties naar voren komen’’ (Bartels,
2007, p. 39). Ook is het belangrijk zo nu en dan terug te grijpen naar eerder voorgekomen
zaken. Hoe zit het nu? Dit zorgt ervoor dat kinderen gedachten met elkaar gaan verbinden.
Hierdoor ontstaat er een geheel en krijgen kinderen meer grip op hun denken en denkbeelden
(ThiemeMeulenhoff, 2015). Wanneer een gesprek vastloopt, is het goed om met een nieuwe
invalshoek te komen. Door het thema van een nieuwe kant te benaderen, komt er nieuwe
energie in het gesprek. Dit kan ook uitdagend voor de kinderen werken. Uiteindelijk komt de
afronding van het gesprek. Bartels (2007) schrijft in zijn boek dat kinderen net als volwassenen
graag een conclusie willen trekken. Echter kan het afsluitende gesprek beter als een
samenvatting van het proces worden gezien. Vragen op filosofisch gebied zijn vaak ook niet te
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beantwoorden. Kinderen leren over een onderwerp na te denken, maar hoeven dit niet na een
gesprek af te sluiten. Een filosofisch gesprek is een doel op zich. Wanneer er nog veel vragen
zijn, kan er met elkaar worden nagedacht over een vervolg.

2.3 Welke rol neemt de leerkracht in tijdens een filosofieles?
Eshuis (geciteerd in Poortvliet 2015) legt uit dat filosoferen zeker voor leraren lastig is. ‘’Ze zijn
als geen ander gewend om van a naar z te gaan, om kennis over te dragen. Bij een filosofisch
gesprek weet je juist niet waar je uitkomt’’ (Poortvliet, 2015, p.15). Verder vertelt Eshuis (2015)
dat leraren het ontzettend moeilijk vinden om hun mening voor zich te houden. Tijdens het
filosoferen is de kerntaak van leraren volgens haar dan ook dat ze het gesprek gaande weten te
houden. Leerkrachten weten bij filosoferen ook niet alles. Het is belangrijk dat kinderen niet op
de antwoorden van leerkrachten bij een filosofisch gesprek gaan leunen. Daarom is goed om je
als leerkracht zijnde buiten het gesprek te houden. De leerkracht kan wel stukken samenvatten
of verdiepingsvragen stellen en feedback op bijvoorbeeld het argumenteren geven, maar
inhoudelijk hoeft hij of zij niet aan het woord te komen (Desain, 2006).
Essentieel bij een les filosofie is veiligheid (Bartels, 2007). Kinderen moeten de vrijheid ervaren
om te kunnen zeggen wat ze denken. Wanneer zij hun denkbeelden niet durven te delen, gaat
dit ten koste van de les. Boeiende gedachten worden zo niet besproken en kinderen komen
niet verder. Ze durven niet te zeggen wat zij denken, misschien wordt dit namelijk niet
geaccepteerd en krijgt een leerling juist problemen door iets te delen. Een leerkracht moet dus
samen met de kinderen ook zorgen voor een veilig klimaat in de klas. Dit kan door aandacht te
besteden aan adaptief onderwijs. Leerlingen voelen zich hierbij competent en autonoom en
hebben een goede relatie met elkaar en met de leerkracht (Van Eijkeren, 2009).
2.4 Hoe kan filosoferen worden toegevoegd in het lesrooster?
De lestijd op de basisschool moet goed worden verdeeld. Veel leerkrachten vinden het al een
hele opgave om genoeg tijd vrij te maken om alle verplichte vakken goed te kunnen
behandelen. Filosofie toevoegen zou daardoor als extra werklast kunnen worden gezien. ‘Er
moet zoveel gebeuren in een beperkt aantal uren. En als er dan - door welke omstandigheid
ook - achterstand is ontstaan bij de gewone leervakken, is de keus snel gemaakt. Dan worden
de leervakken ingehaald op de tijd die eigenlijk voor filosofie bedoeld was’’ (Desain, 2006,
p.19).
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Lisette Tobé (geciteerd in Poortvliet 2015), directrice op een basisschool waar succesvol wordt
gefilosofeerd, vertelt dat de leerkrachten bij haar op school het filosoferen met kinderen zien als
onderdeel van de sociaalemotionele ontwikkeling. Kinderen leren namelijk zelf na te denken en
horen ook de denkbeelden van anderen. Daarnaast valt de tijd die ervoor filosoferen wordt
genomen weg te schrijven onder allerlei andere vakken. “Het kan bij elk vak waar vragen
opduiken waar geen eenvoudig antwoord op te geven is” (Poortvliet, 2015, p. 15). Overigens
komen tijdens de filosofieles allerlei onderwerpen aan bod die bij andere vakken terugkomen.
Zo kunnen zaken dieper worden uitgewerkt of kunnen dingen worden geïntegreerd (Visser,
2014). Dit geeft aan dat er goed gekeken moet worden welke onderdelen worden behandeld
tijdens het filosoferen. Zo kunnen doelen bij andere vakken eerder behaald worden.
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3.

Wat kunnen kinderen leren doormiddel van filosoferen?

Wanneer filosoferen in de praktijk wordt gebracht, is het van belang te weten wat het nut ervan
is. Daarom wordt in dit hoofdstuk duidelijk gemaakt waarom kinderen doormiddel van filosofie
werken aan vaardigheden voor de toekomst, tolerantie en natuurlijk hun zelfinzicht. Het
volgende hoofdstuk laat zien of dit in de praktijk ook daadwerkelijk zo is.
3.1 Welke doelen kunnen er voor een les filosoferen worden gesteld?
Anthone & Mortier (1997, pp. 73-75) maken onderscheid in de doelstellingen van filosoferen.
Zo komen de schrijvers tot vier typen die de gespreksleider als doel kan hebben met een
gesprek: (1) het ontwikkelen van denkvaardigheden, (2) het zinvoller in contact zijn met de
leefwereld; kinderen leren dan op het gebied van persoonlijke zingeving, (3) gericht op inhoud;
kinderen verwerven kennis en krijgen meer inzicht in bepaalde zaken, en tot slot (4) gericht op
het realiseren van een bepaalde filosofische werkvorm. Een leerkracht kan ervoor kiezen om
een van deze doelen na te streven. Ook kunnen deze doelen gecombineerd worden.
Kinderen zijn tijdens een les filosofie bezig met onderzoek. Ze gaan aan de slag met strategieën
en hulpmiddelen en leren deze reflectief te gebruiken. Zo zijn er bijvoorbeeld volgens
ThiemeMeulenhoff (2015) denkstappen: ‘’Wat zie je? Wat hoort waar? Wat vind jij? En wat klopt
hier niet?’’. Ook wel; observeren, ordenen, oordelen en overdenken. Daarnaast zijn er tabellen
waarin kinderen kunnen aangeven hoe zeker ze zijn van iets of waarin ze moeten opschrijven
hoe verschillende groepen over iets zouden kunnen denken (ThiemeMeulenhoff, 2015). Dit
laatste geeft ook weer dat kinderen bezig zijn met het verplaatsten van zichzelf in de ander.
Duidelijk is dus dat er verschil zit in doelen gericht op cognitie en doelen gericht op sociaalemotioneel gebied. Allereerst wordt de eerste categorie toegelicht.
Werken aan denkvaardigheden
“Filosofie gaat om het ontwikkelen van denken”, vat Ed Weijers (geciteerd in Poortvliet, 2015,
p.16), coördinator van het in 1989 opgerichte Centrum voor Kinderfilosofie, samen. “Eigenlijk is
het bizar dat je op school allerlei vakken leert, maar dat je niet leert te denken”, stelt hij’’
(geciteerd in Poortvliet, 2015, alinea 1). ‘’Tijdens een filosofisch gesprek word je gedwongen na
te denken over je eigen gedachten.’’ (Weijers, 2012, p.147). Kinderen zijn dus bezig met het
‘leren denken’. Filosoferen betekent verlangen naar wijsheid. Dit gaat altijd samen met leren.
Hoe meer kennis je bezit, hoe meer je kunt inzetten. Bij filosoferen staat het denken van het kind
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centraal. Hierdoor heeft filosoferen betrekking op veel vakgebieden in het onderwijs.
Verschillende onderwerpen kunnen worden besproken. Doormiddel van filosoferen zijn
kinderen bewuster met hun denken bezig. Volgens Bartels (2007) kan de bijdrage aan
ontwikkeling van het denkvermogen van kinderen onderverdeeld worden. Zo leren kinderen
kritisch denken, creatief denken, redeneren, onderzoeken en zelfstandig denken. Dit kan overal
worden toegepast en maakt filosoferen vakoverstijgend. Ook Weijers (2012) zegt dat kinderen
leren redeneren door te filosoferen. Het denken van kinderen wordt zo geoefend. Daarnaast
leren kinderen constructief denken. Ze mogen juist bij filosofie alle regels laten vallen en op hun
manier te werk gaan. Bij filosoferen hoef je alleen je eigen, gezonde hersenen te gebruiken.
Visser (2014) haalt onderzoek van onderwijswetenschapper Manzano aan waarin hij laat zien dat
kinderen vooral veel hebben aan het laten denken. Hiermee bedoelt hij dat kinderen juist bij
andere vakken worden gestimuleerd om na te denken. Nu wordt er veel in goed-of-fout
gedacht, maar de aandacht moet daar niet naar uitgaan. Door te filosoferen leren kinderen dat
het denken ook anders kan en kunnen ze dit bij andere vakken gaan toepassen. Zo zouden ze
ook denkvaardigheden die worden behandeld door te filosoferen bij andere vakken nodig
kunnen hebben.
Werken aan taalvaardigheden
Kinderen zouden zich doormiddel van filosofie beter kunnen leren uitdrukken. Dit doordat zij
tijdens het filosoferen continu bezig zijn met het verwoorden van eigen betekenissen en het
spreken met anderen. Zo oefenen zij hun taalvaardigheden op een natuurlijke manier (Desain,
2006). Daarnaast zijn kinderen bezig met vragen stellen en argumenteren. ‘’Vragen stellen is
één van de basisvaardigheden die kinderen leren tijdens filosofie. Ook argumenten formuleren
is belangrijk, net als goed naar elkaar luisteren en samen de precieze betekenis van woorden
achterhalen’’ (Poortvliet, 2015). De leerlingen oefenen hun mondelinge taalvaardigheid en
breiden hun woordenschat uit.
Werken aan vaardigheden op sociaal-emotioneel gebied
Tijdens het filosoferen is de klas samen een onderzoeksgroep (Faber, 2015). Gedachten en
denkbeelden over bepaalde onderwerpen worden gedeeld om zo samen verder te komen.
Leerlingen kunnen hierdoor toleranter worden ten opzichte van elkaar. Ze stellen zich open op
en moeten zich inleven in de ander. Niet alleen wat zij zelf denken is goed, ook dat wat iemand
anders denkt is goed. Er is niet een juist antwoord, samen ga je opzoek naar antwoorden die
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voor jou juist zijn. Kinderen kunnen het met elkaar eens worden tijdens een gesprek, maar dat
hoeft niet. Er vindt geen discussie plaats waarbij degene met het hoogste woord en de beste
argumenten wint. Ook Weijers (2012) geeft dit aan. Kinderen moeten volgens hem leren dat
andere mensen ook anders denken dan zijzelf. Dit zou meer respect voor de ander kunnen
opleveren en ervoor kunnen zorgen dat dat kinderen elkaar en zichzelf eerder accepteren wat
als gevolg kan hebben dat het sociale klimaat in de klas verbetert. Kinderen kunnen de
gedachten en zo het gedrag van de ander wellicht eerder begrijpen en daardoor accepteren.
3.2 Waarom zouden leerlingen deze vaardigheden moeten ontwikkelen?
Wegerif, Li & Kaufman (2015) schrijven dat in verschillende landen creatief en kritisch denken al
onderdeel uitmaakt van het curriculum in het onderwijs om aan de behoeften van de
maatschappij te voldoen. In verschillende opkomende economieën zoals: Thailand, Maleisië,
Rusland, Mexico en Brazilië, wordt aandacht besteed aan ´teaching thinking´. Het is belangrijk
dat leerlingen leren denken. Hoe kunnen ze bijvoorbeeld bepaalde denkstrategieën inzetten
om zo meer uit hun werk te halen? Tegenwoordig moeten mensen al flexibeler zijn en kritisch
en creatiever kunnen denken, maar in de toekomst geldt dit helemaal. Er wordt dan van
werknemers verwacht dat zij over deze vaardigheden beschikken om zo het werk uit de
toekomst aan de kunnen (Dekker, 2014). De wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid
geeft aan dat de Nederlandse kenniseconomie zich ontwikkelt naar een lerende economie. Dit
wil zeggen dat werknemers zich makkelijker kunnen aanpassen en zich sneller nieuwe
competenties eigen kunnen maken. Om dit te kunnen, moeten leerlingen werken aan
vaardigheden als creatief en kritisch denken en samenwerken (Dekker, 2014). Ook Visser (2014)
schrijft dat de Onderwijsraad in mei 2014 een advies uitbracht waarin staat dat scholen moeten
werken aan hun visie op 21ste-eeuwse vaardigheden. Zo staan denkvaardigheden centraal,
maar ook sociale competenties als samenwerken, culturele sensitiviteit en communiceren.
Omdat de wereld continu verandert moeten kinderen zich ontwikkelen met een goed denk- en
oordeelsvermogen. Filosoferen kan er ook voor zorgen dat kinderen hun eigen, originele
denkbeelden behouden. Ze hebben minder ervaren te zeggen wat er van ze verwacht wordt. Ze
bouwen op hun eigen gedachten en leren dat deze goed zijn en dat er verschil in denken is
(Verduyn, 2011).

De maatschappij is niet eenvoudig. Momenteel hebben al we veel keuzemogelijkheden. Om te
kunnen kiezen, moet je jezelf kennen. Je moet de verantwoordelijkheid van je keuzes en de
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consequenties kunnen dragen. ‘’Om een probleem filosofisch te bekijken is creativiteit en
flexibiliteit nodig’’ (Weijers, 2012, p.142). Kinderen moeten leren om vanuit een andere hoek te
kijken. Om te kunnen filosoferen, moeten kinderen een onderzoekende houding kunnen
aannemen. Kinderen leren tegenwoordig dat ze zelf dingen moeten onderzoeken en op een
creatieve manier met anderen samen inzichten moeten krijgen. Dit valt dus goed te combineren
met filosoferen.
Hoogleraar filosofie aan de Universiteit voor Humanistiek, Dohmen, geeft ook aan dat we teveel
doen doordat we nooit hebben leren kiezen wat we echt willen (geciteerd in Verduyn, 2011). Dit
is volgens hem dan ook de reden dat kinderen moeten leren nadenken wat zij willen. Kinderen
komen volgens hem terecht in een steeds complexere wereld die veel van hen vraagt. ‘’ Jonge
mensen hebben behoefte aan een houding waarmee ze zich kunnen wapenen tegen het leven.
Aan autonomie en authenticiteit. Dat wordt bij hen al gauw: ik wil mezelf zijn’’ (Verduyn, 2011,
p.6). Kinderen moeten dan ook niet leren hoe ze in specifieke situaties zouden reageren, maar
waar die reactie vandaan komt. Van tevoren weet je nog niet wat je tegenkomt in je leven,
echter is het wel belangrijk dat kinderen geleerd wordt hoe ze bepaalde dingen ethisch kunnen
verantwoorden. Op die manier kan de maatschappij ervan profiteren. Om goed te kunnen
denken moet kritisch en ethisch verantwoord denken met elkaar worden gecombineerd (Faber,
2011). Kinderen worden zich zo bewuster van hun gedrag en dat van anderen.
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4. Welke resultaten van filosoferen met kinderen zijn bekend doormiddel van onderzoek?
In dit hoofdstuk worden drie onderzoeken omtrent filosoferen in het basisonderwijs behandeld.
Een onderzoek van Nederlandse bodem en twee redelijk recente onderzoeken uit Schotland en
Engeland. Door dit te doen wordt er een duidelijk beeld geschetst over wat er al bekend is over
het resultaat van het aanbieden van filosofielessen. Zo wordt er gekeken of de eerder
genoemde vaardigheden uit hoofdstuk drie ook daadwerkelijk worden aangeleerd.

4.1 Onderzoek University of Dundee
In Clackmannanshire, een plaats in Schotland, is een aantal jaar terug een langdurig onderzoek
gestart naar filosoferen met kinderen in samenwerking met de universiteit van Dundee (Trickey,
2007). In klassen met ongeveer 30 leerlingen in het zesde en zevende leerjaar van het
basisonderwijs werd eens per week een filosofieles gegeven. Van tevoren hebben de
leerkrachten die zelf deze lessen verzorgden een cursus filosoferen met kinderen gehad. De
lessen waren gebaseerd op het werk van Lipman en Robert Fisher. Aan de hand van
dierenplaatjes, verhalen en gedichten werden verschillende onderwerpen behandeld. De
meeste hiervan waren zo geschreven dat ieder kind ze anders kon interpreteren. Vaak werd het
socratisch gesprek, een manier van filosoferen waarbij iemand steeds verder doorvraagt om
uiteindelijk tot de kern te komen, gebruikt om de kinderen dieper op onderwerpen in te laten
gaan.

Er is gekeken wat de invloed van de lessen was. Dit werd gedaan aan de hand van
gestandaardiseerde testen, video’s en systeemmatige analyses. Zo werd er gekeken naar
controleerbare resultaten, de dialoog en de perceptie van de leerlingen, leraren en
hoofdleraren om de sociaal-emotionele invloed te meten. Resultaten van filosofie werden
uiteindelijk onderzocht betreffende cognitie, argumentatie en dialoog in de klas en tot slot op
sociaal emotioneel gebied. Daarnaast moesten de leerlingen leren reflecteren zodat zij
bewuster zouden worden van hun denken (Trickey, 2007).

De gestandaardiseerde testen waren opgedeeld in twee onderdelen: cognitief en het zelfbeeld
van de leerling als probleemoplosser. Bij eerstgenoemde waren de resultaten duidelijk. Hier
was een vooruitgang te zien na het aanbieden van filosofielessen. Trickey (2007) schrijft dat de
leerlingen gemiddeld 6 punten vooruit gingen op de cognitieve test. Ook op het gebied van
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het zelfbeeld van de leerlingen als probleemoplossers was er ook vooruitgang geboekt. Aan de
hand van de MALS-test, Myself as a Learner, werd er naar de invloed van filosoferen op sociaalemotioneel gebied gekeken. 77 Leerlingen hebben deze ingevuld. In de lijst waren tien vragen
opgenomen met betrekking tot de rol van de leerling in de groep en hun ervaringen met het
zijn van een onderzoeksgroep als klas. Zo werd er gekeken naar de communicatievaardigheden
van de leerlingen, hun zelfvertrouwen en hun concentratie. De test werd zowel voor als na het
experiment afgenomen en er bleek een significant verschil te zitten in de resultaten. Dit was
overigens niet het geval bij de controlegroep.

Doormiddel van de video-opnames werd ook laten zien dat de klassen die deel hadden
genomen aan het programma vooruitgang boekten op meerdere gebieden. Zo ging de
spreektijd van de leerlingen ten opzicht van de leerkracht van 41% naar 66%. Ook gaven de
leerlingen vaker redenen en argumenten bij hun uitspraken, gingen de leerlingen eerder met
elkaar in gesprek wanneer ze het met elkaar eens of oneens waren en stelde de leerkracht meer
open vragen. Deze resultaten lieten dus zien dat leerlingen meer betrokken zijn, ze vooruitgang
boekten in kritisch denken en beter overweg konden met open vragen (Trickey, 2007).

4.2 Onderzoek Universiteit Utrecht
In Nederland heeft Rob Bartels (2012) vanuit de Universiteit Utrecht onderzoek gedaan naar
filosoferen met kinderen in het basisonderwijs. Bij dit onderzoek werd er met name gekeken
naar de ervaringen van de kinderen en wat de invloed van filosoferen op sociale gebied en
democratisch gebied in de klas was. Bartels (2012) schrijft dat de twee belangrijkste doelen van
filosoferen met kinderen volgens hem het ontwikkelen van de dialoog en het ontwikkelen van
het denk- en oordeelsvermogen van de leerlingen zijn. Hier richt hij zich dan ook op. Vier
verschillende scholen in Nederland deden mee met zijn onderzoek. Er is gekeken naar de
resultaten bij kinderen in de groepen 5 tot en met 8. In totaal hebben 265 leerlingen een
vragenlijst met hun ervaringen met filosoferen ingevuld. Ook hebben 50 van de in totaal 66
leerkrachten die het vak hebben gegeven een vragenlijst over hun ervaringen ingevuld. Meer
dan de helft van de kinderen, 51%, geeft aan iets te hebben geleerd van het onderzoek.
Volgens de leerkrachten leren de kinderen zelf na te denken, hun gedachten beter te
verwoorden, krijgen ze meer respect voor anderen en de gedachten van anderen en kunnen ze
zo de ander beter begrijpen. Zo geven zij uiteindelijk ook aan dat filosoferen invloed heeft op
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het sociaal klimaat in de klas, dat kinderen conflicten anders met elkaar oplossen en dat de
kwaliteit van de gesprekken in de groep zijn vooruitgaan (Bartels, 2012).

Bartels (2012) haalt een onderzoek uit Glasgow, Schotland, aan. Dit onderzoek uit 2011 laat zien
dat kinderen doormiddel van filosoferen bewuster zijn geworden van de wereld en de
gevolgen die hun besluiten en handelen daarin hebben. Kinderen waarderen dat ze meerdere
gezichtspunten van een kwestie leren kennen. Bij een Italiaans onderzoek uit 2011 wat Bartels
(2012) aanhaalt, stond met name het burgerschap van de leerlingen centraal. Zo mochten 40
leerlingen uit 22 klassen samen een kindergemeenteraad vormen. Verder werd er onder leiding
van een getrainde gespreksleider een uur per week in de klas gefilosofeerd. In totaal deden
450 kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 13 jaar mee met het onderzoek en is er doormiddel
van gestandaardiseerde vragenlijsten aangetoond dat filosoferen een positieve invloed had op
het vermogen van kinderen tot moreel oordelen.

4.3 Onderzoek Durham University
Ook is er een onderzoek naar filosoferen in de klas in Engeland aan de Durham University
afgerond door Gorard, Siddiqui & See (2015). Een jaar lang werd eens per week een filosofisch
onderwerp behandeld in de klas. Dit gebeurde op 48 verschillende scholen op verschillende
plekken in Engeland. Zo zijn in totaal 3159 kinderen in aanraking gekomen met filosofie. De
lessen werden gegeven aan de hand van het programma P4C, Philosophy for Children. Dit
programma is door de eerder besproken Amerikaan Lipman ontworpen. Het onderzoek startte
in 2013 met het begeleiden van de leerkrachten. Zij hebben eerst doormiddel van een training
geleerd hoe ze filosofie op de juiste manier in het basisonderwijs konden inzetten. Er werd
zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied gekeken naar de invloed van filosoferen in
de klas. Op beide vlakken bleek dit zo te zijn. Het onderzoek heeft aangetoond dat kinderen
doormiddel van filosofie hoger scoren bij rekenen en taal. Ook zijn de kinderen eerder geneigd
goede vragen te stellen en kunnen zij beter dingen zo beredeneren. Zowel de leerkrachten als
de kinderen geven aan het eind van het onderzoek aan dat er ook resultaat geboekt is op
sociaal-emotioneel gebied (Gorard, Siddiqui & See, 2015). Zo is in de Engelse krant The
Guardian te lezen dat dat een van de resultaten van het onderzoek is. Kinderen kregen meer
zelfvertrouwen, wanneer ze spraken en konden beter luisteren naar anderen. Ook de
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leerkrachten gaven aan dat dat de discussies een positief effect hadden op het klassenklimaat
schrijft Adams (2015).

4.4 Welke conclusies kunnen er worden getrokken uit deze drie onderzoeken?
Om een duidelijk beeld te krijgen over wat deze onderzoeken ons opleveren, worden de
resultaten hieronder samengevat weergegeven in een tabel.

In het eerste onderzoek komt duidelijk de cognitieve vooruitgang naar voren. De kinderen
halen bij rekenen en taal hogere resultaten nadat filosoferen aan het lesrooster werd toegepast.
Dit is tevens het geval bij het Engelse onderzoek. Hier komt ook naar voren dat kinderen uit een
‘achterstandswijk’ een nog grotere vooruitgang boekten. Alle drie de onderzoeken hebben
verder een deel gewijd aan de invloed van filosoferen met kinderen op sociaal gebied. Er is
gekeken naar zowel de individuele rol van de leerling als naar het groepsverband van de klas.
Zo is er duidelijk geworden dat kinderen zich beter kunnen uitdrukken wanneer zij in de klas
filosoferen. Ze leren argumenten te gebruiken en delen hun mening en denkbeelden met
anderen. Dit heeft ervoor gezorgd dat de kinderen een beter zelfbeeld hebben en beter
kunnen luisteren. In het eerste onderzoek, University of Dundee, is ook zichtbaar dat de
kinderen steeds meer deelnamen aan het gesprek.

Figuur 1: Samenvatting onderzoek Trickey (2007)
Jaar

2001- 2007

Deelnemers

De experiment groep bestond uit 105 leerlingen en de controlegroep uit 72 leerlingen bij de cognitieve test
en bij de test gericht op probleemoplossend zijn en het zelfbeeld van de leerlingen bestond de experiment
groep uit 134 leerlingen en de controlegroep uit 52 leerlingen. Ook zijn er in twaalf klassen video-opnames
gedaan. Alle testen werden uitgevoerd in het 6e en 7e leerjaar.

Resultaten

De kinderen kregen door te filosoferen meer zelfvertrouwen en konden anderen beter begrijpen. Daarnaast
konden zij beter argumenteren en redeneren en spraken zij meer tijdens de les. Vandeursen (2007) schrijft
dat de experimentele groep significant onafhankelijker en rationeler dacht en argumenteerde dan de
controlegroep. De leerlingen werden naast effectievere denkers, toleranter, kregen meer zelfvertrouwen en
leerden door naar elkaar te luisteren begrip voor elkaar op te brengen. Ze ontdekten dat je thema’s vanuit
verschillende perspectieven kunt bekijken. Ook in het vervolgonderwijs behield de experimentele groep
deze vaardigheden.
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Figuur 2: Samenvatting onderzoek Bartels (2013)
Jaar

2010-2013

Deelnemers

265 kinderen uit groep 5 t/m 8 en 66 leerkrachten waarvan 50 de vragenlijst hebben ingevuld naast het
verzorgen van de lessen

Resultaten

Na de lessen kunnen de leerlingen eerder conflicten oplossen, begrijpen ze de ander sneller en leerden ze
zelf na te denken. Het sociale klimaat in de klas verbeterde duidelijk volgens de leerkrachten.

Figuur 3: Samenvatting onderzoek Gorard, Siddiqui & See (2015)
Jaar

2013-2015

Deelnemers

3159 kinderen tussen de 9 en 11 jaar

Resultaten

De leerlingen zijn twee maanden vooruit gegaan op rekenen en lezen.
Leerkrachten gaven aan dat het succes kwam door het inroosteren van het vak. Anders zou het snel te
vervallen zijn gekomen. Zowel de leerkrachten als de leerlingen gaven aan dat P4C een positieve invloed had
op de luistervaardigheden van de kinderen en hun zelfvertrouwen. Ze durfden ook eerder te spreken.
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5. Hoe kan het zelfvertrouwen en zelfbeeld van een leerling worden verbeterd door met
leerlingen te filosoferen?
Het wordt voor kinderen steeds belangrijker dat ze zelf goede keuzes leren maken en samen
kunnen werken met anderen. Dit was te lezen in hoofdstuk drie. Door in dit hoofdstuk te kijken
welke zaken invloed hebben op het zelfbeeld en zelfvertrouwen van kinderen, wordt er
gekeken hoe filosoferen hier uiteindelijk invloed op zou kunnen hebben. Want hoe zou filosofie
er toe kunnen leiden dat kinderen zichzelf beter kennen en zo betere keuzes kunnen maken? En
welke vaardigheden die leerlingen behandelden doormiddel van filosofie hebben te maken
met het zelfbeeld en zelfvertrouwen van de leerlingen? Dit ook omdat in de onderzoeken die
behandeld zijn in hoofdstuk vier naar voren komt dat kinderen op dit gebied vooruitgang
boekten.

5.1 Wat houden de begrippen zelfbeeld en zelfvertrouwen in?
Volgens Van Eijkeren (2009) wordt er onder zelfbeeld verstaan welk beeld iemand van zichzelf
heeft: het is de manier waarop we onszelf zien en waarop we onszelf beoordelen. ‘’Het zelfbeeld
wordt mede gevormd door de informatie die we van anderen over onszelf krijgen.’’ (Van
Eijkeren, 2009, p.135). Het begrip zelfvertrouwen houdt in dat je bewust bent van wat je kunt en
dat je erop vertrouwt dat je iets kunt. Zelfbeeld geeft daarbij aan dat iemand zichzelf kent en
een beeld kan geven van wie hij is. Welk beeld iemand van zichzelf heeft, geeft ook aan hoe
competent iemand zich voelt. Een zelfbeeld kan zowel negatief als positief zijn. Kinderen met
een positief zelfbeeld hebben dan vaak ook veel zelfvertrouwen (Van Eijkeren, 2009). ‘’Een
zelfverzekerd persoon kent zijn sterke en zijn zwakke punten en leert sneller van anderen, in
plaats van zich bedreigd te voelen door hen’’ (Evans geciteerd in Damsma, 2014). Kinderen die
veel zelfvertrouwen hebben, kunnen dus ook beter functioneren.

5.2 Welke zaken hebben invloed op het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van een kind?
Zevenhuizen (2016) schrijft dat psycholoog Lev Vygotskij door het observeren van kinderen
ontdekte dat mensen al op jonge leeftijd, vanaf een jaar of drie, tegen zichzelf praten. Zo
kunnen we onze gedachten ordenen en ons gedrag sturen. Vanaf zeven jaar voeren mensen
deze gesprekken intern en automatisch. Deze innerlijke stem kan positief of negatief zijn. Dit is
afhankelijk van onder andere de opvoeding en de opmerkingen van mensen om ons heen.
‘’Kinderen die vaker positieve dingen te horen kregen van mensen die belangrijk voor hen
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waren, spraken positiever tegen zichzelf - zelfs als de lof niet specifiek op hen was gericht’’
(Zevenhuizen, 2016, p.20). Kinderen hebben waardering, respect en vertrouwen nodig om
meer eigenwaarde te krijgen zegt ook Van Eijkeren (2009). Zij geeft daarnaast een aantal
hulpmiddelen die bij kunnen dragen aan een positief zelfbeeld. Het is belangrijk om:
vertrouwen in het kind te hebben, een positieve omgeving te creëren, aan te geven dat
iedereen uniek is, empathisch te reageren op gevoelens van een kind, te laten merken dat je
een kind accepteert, ruimte te geven om fouten te mogen maken en het kind eigen
mogelijkheden laten ontdekken door het vervelende en moeilijke dingen niet uit de weg te
laten gaan.

Uiteindelijk worden al die invloeden van buiten door het kind zelf geïnterpreteerd. Een positief
zelfbeeld kan tot betere resultaten leiden. Mensen die angstig, perfectionistisch of depressief
zijn, hebben vaak een negatieve en kritische innerlijke stem zegt Zevenhuizen (2016). Zo haalt zij
onderzoeken aan waarin wordt aangetoond dat sporters die positief naar zichzelf kijken betere
resultaten behalen. Ook op de werkvloer schijnt dit zo te zijn. Wel blijkt uit Canadees onderzoek
wat Zevenhuizen (2016) in haar artikel bespreekt dat alleen mensen met een zelfverzekerde
houding iets aan positieve affirmaties hebben. Voor mensen met weinig zelfvertrouwen gold
juist het tegenovergestelde. Zij kregen nog minder vertrouwen in zichzelf. Ouderschapsexpert
Ludwig legt in het artikel van Damsma (2014) uit dat kinderen vooral anderen en zichzelf
moeten accepteren. Wanneer ze een negatieve opmerking over iets horen, blijft dit hen lang
bij. Daarom tonen zelfverzekerde kinderen ook eerder compassie en oordelen zij minder snel.
Een andere psycholoog die in het artikel wordt aangehaald, Ethan Kross(in Zevenhuizen, 2016),
heeft doormiddel van onderzoek aangetoond dat dit niet zo is wanneer men afstand neemt van
zichzelf en zich dan op een positieve manier toespreekt. Dit heeft op iedereen, mensen met een
veel en weinig zelfvertrouwen, een positief effect.

Wanneer kinderen weten wat van hen verwacht wordt, voelen zij zich zelfverzekerder schrijft
Damsma (2014). Ditzelfde geldt voor hun lichaamshouding. Kinderen met zelfvertrouwen
stralen dit uit en maken eerder oogcontact. Damsma (2014) schrijft dat kinderen zich pas
zelfverzekerder voelen wanneer ze onafhankelijk zijn. Zo weten ze wat ze kunnen en dat ze het
alleen kunnen. Kinderen moeten zich geaccepteerd en gewaardeerd voelen. Alleen
welgemeende complimenten verhogen het zelfvertrouwen van een kind. Ook wanneer
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kinderen weten wat ze kunnen en ze hun talenten en interesses kunnen ontwikkelen voelen zij
zich meer gewaardeerd. Kinderen moeten leren zelf beslissingen te maken in moeilijke situaties.
Zo leren zij dat ze dit kunnen en doen ze dit in het vervolg ook.

De manier waarop kinderen worden opgevoed en hoe er door ouders, klasgenoten en
leerkrachten met hen om wordt gegaan, is dus van invloed op het zelfbeeld. Uiteindelijk ligt het
aan het kind zelf hoe hij of zij omgaat met de opmerkingen en ervaringen rondom het zelfbeeld.
Dit kan door zelfreflectie (Van Eijkeren, 2009). Zo is er ook een vorm van psychotherapie waarbij
het verband tussen de gedachten en de emoties van mensen centraal staat. Belangrijk is hierbij
dat de persoon leert dat bepaalde psychische klachten ontstaan door de manier waarop
iemand een gebeurtenis interpreteert. Deze manier van werken heet de RET-therapie, rationeelemotieve therapie, en wordt gezien als een cognitieve therapie omdat het voor een groot deel
gericht is op het veranderen van het denken (Bender & Zandbergen, 2010). Echter is dit wat
anders dan filosoferen met kinderen, maar ook hierbij is het belangrijk dat iemand leert om na
te denken, anders te denken en gedachten met anderen te delen om zo meer zelfvertrouwen te
creëren.

5.3 Wat heeft filosoferen met kinderen met het zelfvertrouwen en zelfbeeld van de
leerling te maken?
In de eerder behandelde onderzoeken bleek dat kinderen niet alleen op cognitief gebied
vooruitgang boekten, maar dat er ook op sociaal-emotioneel gebied betere resultaten zichtbaar
waren. Kinderen konden beter naar elkaar luisteren en spraken steeds meer tijdens de lessen.
Zo was te lezen in het onderzoek van Gorard, Huat See & Siddiqui (2015) dat kinderen meer
zelfvertrouwen kregen. Daarnaast leerden zij naar elkaar te luisteren en begrepen zij anderen
eerder. Dit tweede schrijft Trickey (2007) ook in de resultaten van zijn onderzoek met Cam.
Verder was in het onderzoek van Bartels (2013) te zien dat kinderen hun gedachten beter
konden verwoorden. Zo kunnen zij eerder duidelijk maken wat ze willen en wat ze bedoelen om
hierdoor sneller begrepen te worden en wanneer een kind zich begrepen voelt, heeft het
eerder het idee geaccepteerd te voelen wat weer kan leiden tot meer zelfvertrouwen (Van
Eijkeren, 2009).
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Ook geven Bartels (2007) en Weijers (2012) aan dat het niet uitmaakt wie wat zegt tijdens het
filosoferen, maar dat het gezegd wordt. Kinderen durven zo ook eerder hun gedachten te delen
en leren dat dit los kan staan van een persoon. Dit geeft afstand en heeft hierdoor invloed op
hun zelfbeeld. Niet alles wat je denkt, is wie je bent. Een goed filosofisch gesprek houdt volgens
Bartels (2007) niet in dat kinderen elkaar moeten overtuigen van hun gelijk. Het is geen
discussie. Kinderen filosoferen doormiddel van een dialoog. Er worden geen meningen
tegenover elkaar gezet. Kinderen moeten leren luisteren naar elkaar, goede vragen stellen en
zich verplaatsen in de ander. Alleen op deze manier leren zij samen te denken en komen zij
verder met het vraagstuk dat er speelt. Ze leven samen in deze maatschappij en kunnen door te
weten en wat de ander vindt dingen beter verklaren. Zo worden zij dus toleranter.
Zoals eerder uitgelegd zijn er bij het beantwoorden van hogere orde vragen geen goede of
foute antwoorden te geven. ‘’De filosofieles is een van de weinige momenten op school waar
niet gestreefd wordt naar ´het juiste antwoord´, want dat is er niet. Dat gegeven maakt het voor
de kinderen ook makkelijker om vrij te denken, waardoor ze denkvaardigheden ontwikkelen en
een eigen zienswijze tot uiting komt. Daarnaast versterkt het kind de vaardigheid om de eigen
gedachten te structureren, om stellingen te beargumenteren en wordt er geleerd om denken
bewust in te zetten als dat nodig is’’ (De leraar 24, 2009). Dit zorgt ervoor dat kinderen leren na
te denken. Niet alleen over dingen buiten zichzelf, maar juist ook hun eigen gedachten. Zo
kunnen zij beter zelf reflecteren wat leidt tot een duidelijker zelfbeeld. Ze worden zich bewuster
van hun gedachten. Lipman (1982) zegt dan ook dat we kinderen moeten aanmoedigen om zelf
na te denken, onafhankelijk te oordelen, trots te zijn op hun persoonlijke inzichten, trots te zijn
op een eigen standpunt en voldoening doormiddel van redeneren. Vooral binnen een
democratische samenleving is dit volgens hem van belang. Om een democratische
samenleving goed te laten verlopen is het belangrijk interactie te hebben tussen zoveel
mogelijk individuen en groepen in de samenleving. Om als individu goed deel te kunnen
nemen aan dit proces, moet je je denkvermogen op de ander kunnen afstemmen (Lipman,
1982). Kinderen zouden meer zelfvertrouwen kunnen krijgen wanneer ze filosoferen. Er wordt
namelijk naar hen geluisterd. Ook geeft het hen de mogelijkheid om conflicten eerder verbaal
op te lossen. Door te filosoferen gaan kinderen bewuster aan de slag met het inleven in de
ander. Begrijpen we elkaar wel?
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Methode
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de bestaande literatuur is getoetst in de praktijk. Op
deze manier is het mogelijk om dit onderzoek te kunnen repliceren. In de literatuur komt naar
voren dat filosoferen in de klas van invloed kan zijn op het zelfvertrouwen en zelfbeeld van de
leerlingen (Trickey, 2007; Bartels, 2009; Gorard, Siddiqui & See, 2007). Zo wordt er beschreven
dat kinderen zich tijdens de les leren verplaatsen in de ander en dat ze vrij kunnen nadenken
over de onderwerpen aangezien er geen goede of foute antwoorden bestaan. Dat wat de
kinderen denken is belangrijk en wordt geaccepteerd. Ook kunnen de leerlingen hun
gedachten beter verwoorden en worden ze zo eerder begrepen (Trickey, 2007; Bartels, 2009;
Gorard, Siddiqui & See, 2007). Deze literatuur is getoetst in de praktijk aan de hand van twee
kwantitatieve toetsen om het zelfbeeld en zelfvertrouwen te meten en een patroonanalyse van
diepte-interviews.

Participanten
Doormiddel van een experiment hebben de leerlingen van groep 8 van het kindcentrum
Oranje-Nassau in Papendrecht gedurende zeven weken een keer per week een filosofieles van
ongeveer driekwartier gekregen. Deze klas bestond uit 28 leerlingen van 11 en 12 jaar. De
groep bestond voor 60,7% uit meisjes (17) en voor 39,3% uit jongens (11).

Materiaal
Al het gebruikte materiaal wat in deze paragraaf wordt besproken is te vinden in de bijlagen. De
test over het zelfbeeld en het zelfvertrouwen voor de voor- en nameting waren al bestaande
testen met gesloten vragen. Voor het zelfbeeld is de test van Watson (2015) gebruikt. Deze
eenvoudige test is gericht op hoe iemand zou willen zijn en hoe hij zich zou willen gedragen en
de in hoeverre dit overeenkomt met de praktijk volgens zichzelf. Bij de test kon een score van 1
t/m 5 worden gehaald. Een score van 1 gaf aan dat de het gedrag van de leerling volledig
overeenkomt met hoe de leerling zou willen zijn. Bij een score van 2 grotendeels, bij een score
van 3 half, bij een score van 4 voor een klein deel en bij een score van 5 helemaal niet. Hoe
hoger de score, hoe minder daadwerkelijk gedrag en gewenst gedrag overeenkwamen. Bij de
test over het zelfvertrouwen van Rosenberg (1965) konden de leerlingen 0 t/m 30 punten
scoren. Hierbij gold, hoe meer punten des te hoger het zelfvertrouwen van de leerling. De test
bestond uit tien vragen met een 4-punts Likertschaal. De test is voor dit onderzoek vertaald in
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het Nederlands en de vraagvolgorde is veranderd waardoor er voor de vragen 1, 2, 4, 6 en 7
voor eens 3 punten, beetje eens 2, oneens 1 en helemaal oneens 0 punten werden toegekend.
Voor de vragen 3, 5, 8, 9 en 10 gold dit andersom. Hierbij was eens 0, beetje eens 1, oneens 2
en helemaal oneens 3 punten waard. De test wordt regelmatig gebruikt door psychologen en
sociologen om het zelfvertrouwen van mensen in kaart te brengen en heeft een hoge interne
consistentie en een goede test-hertest betrouwbaarheid en meet het eendimensionaal
construct zelfwaarde (Everaert et al., 2010). Verder konden de leerlingen bij de voormeting
aangeven of zij zelf weleens filosofeerden. Hierbij was er de mogelijkheid om te kiezen uit nooit,
soms en vaak. Daarnaast werd hen gevraagd of ze het interessant vonden om over deze vragen
na te denken. Ook hierbij werd gebruik gemaakt van een 3-punts Likertschaal met als
antwoordmogelijkheden: wel, een beetje en niet.

De interviews zijn mondeling afgenomen aan de hand van een vooraf opgestelde vragenlijst
bestaande uit open vragen. De vragen waren gebaseerd op de literatuur over de invloed van
filosoferen uit al eerder uitgevoerde onderzoeken en richtten zich op de categorieën waarin in
de interviews zijn gecodeerd. Gezien het open interviews waren, zijn niet alle vragen in ieder
interview gebruikt, maar was dit een richtlijn om mogelijke onderwerpen te behandelen. De
vervolgvragen hingen ook af van de antwoorden van de respondenten. Baarda (2014) schrijft
dat bij het mondeling verzamelen van gegevens de onderzoeker ook als voordeel heeft dat hij
meer controle heeft op het beantwoordingsproces. Dit wil zeggen dat tijdens de interviews kon
worden gevraagd om extra toelichting of uitleg.

Bij de nameting kregen de leerlingen naast de test over het zelfbeeld en het zelfvertrouwen
twee open vragen over hun ervaring met de filosofielessen. Zo was er voor iedere leerling nog
de mogelijkheid om dit te delen en kon dit wanneer het belangrijke informatie was nog worden
toegevoegd aan het onderzoek. De lessen die eens per week werden gegeven zijn zelf
ontworpen, maar gebaseerd op al bestaande filosofielessen en de theorie over het geven van
een filosofieles (Bodegraven & Kopmels, 2004; Brenifier, 2007; entoen.nu, z.j.; Haring, z.j.; NRTHUMAN, 2015; Whitworth, 2009). Zo stonden er iedere keer denkvragen centraal en kregen de
leerlingen de mogelijkheid om hun ideeën met anderen te delen. Er zijn verschillende
onderwerpen behandeld: jezelf, bezit, waarheid, geluk, gelijkheid en respect, school en
schoonheid.
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Procedure
Vanuit de theorie kon als hypothese worden aangenomen dat filosoferen een positieve invloed
heeft op het zelfbeeld en zelfvertrouwen van de leerlingen. Om te kijken of die theorie ook gold
voor deze situatie is dit getoetst. Er was sprake van de template-benadering. Dit is een vorm van
kwalitatief toetsend onderzoek waarbij wordt gekeken of een eerder ontwikkelde theorie ook
geldig is in een andere situatie. Bij kwalitatief toetsend onderzoek wordt er onder andere
gekeken naar ervaringen, belevingen en betekenisverleningen (Baarda, 2014). Daarnaast is er
kwantitatief onderzoek gedaan wat betreft de voor- en nameting over het zelfvertrouwen en het
zelfbeeld. Door deze twee vormen van onderzoek te gebruiken, kon antwoord worden gegeven
op de onderzoeksvraag.

Baarda schrijft (2014) dat bij het vergelijken van schoolklassen bij een experiment veel andere
zaken invloed kunnen hebben op de resultaten van het experiment. Er kan sprake zijn van een
selectie-effect: het verschil is al bij aanvang tussen de groepen aanwezig. Alle lastige kinderen
zitten bijvoorbeeld in een groep. Daarnaast kan de leerkracht zelf invloed hebben. Omdat ook
dit een kwalitatief toetsend onderzoek in een schoolklas was en er geen vergelijkbare groep
was, er was maar een groep 8 en groep 7 was gecombineerd met groep 6 aangezien er maar
vijf leerlingen in die groep zaten, is hier geen controle- of een vergelijkingsgroep gebruikt. Wel
is er een voor- en nameting gedaan. Dit om zowel de situatie voor de interventie als dit situatie
na de interventie in kaart te brengen. De voormeting is gedaan door de klas een vragenlijst over
hun zelfbeeld, zelfvertrouwen en ervaringen met filosoferen in te laten vullen. Deze vragenlijst
hebben 26 leerlingen van de 28 ingevuld. Hierna hebben de leerlingen een keer per week een
filosofieles gehad. Na de interventie is de nameting gedaan en zijn er open interviews gevoerd.
Hierdoor kon gemeten worden of de eventuele veranderingen op het gebied van zelfbeeld en
zelfvertrouwen aan het filosoferen konden worden toegeschreven en of er andere relevante
dingen door het filosoferen zijn veranderd.

Voor de interviews zijn willekeurig tien leerlingen uit de klas gekozen met behulp van het
computerprogramma random.org. Vervolgens zijn de opgenomen interviews getranscribeerd
en gecodeerd aan de hand van verschillende categorieën die betrekking hadden op de
onderzoeksvraag en de theorie. De categorieën waren: (1) mening over filosofie/ filosoferen in
de klas, (2) leerrendement filosofie, (3) verwoorden en delen gedachten tijdens de les, (4)
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gedachten over jezelf, (5) gedachten over anderen en (6) filosoferen buiten de les. Iedere
uitspraak die betrekking had op een van deze categorieën is onderstreept met een bepaalde
kleur: oranje (mening over filosofie), blauw (leerrendement), paars (verwoorden en delen
gedachten), groen (gedachten over jezelf), geel (gedachten over anderen) en roze (filosoferen
buiten de les). De codes zijn vervolgens opgenomen in tabellen per categorie zodat deze
gegevens geanalyseerd konden worden. Daarnaast is er gekeken naar patronen. Terwel (2005)
schrijft dat een patroon een formele omschrijving is van een zich herhalende, afgrensbare
structuur in uitgeschreven protocollen van interviews of interacties. Bij interviews gaat het om
regelmatigheden in de verschillende verhalen van de respondenten. In dit onderzoek is is zowel
uitgegaan van ‘a priori patronen’ als van ‘a posteriori patronen’. Bij eerstgenoemde wordt
gekeken naar een patroon geformuleerd uit eerder onderzoek (Terwel, 2005). In dit geval ging
het om de positieve invloed die filosoferen met kinderen op hun zelfvertrouwen zou kunnen
hebben en de toenemende tolerantie ten opzichte van anderen. Bij de tweede methode is het
zo dat de onderzoeker de patronen uit de uitspraken van de respondenten haalt. Deze
openbaren zich dan als vanzelf. Ook hier is naar gekeken aan de hand van eerdergenoemde
categorieën tijdens het coderen van de interviews. Vervolgens is er per categorie een
samenvattende tabel gemaakt om de codes zo overzichtelijk mogelijk te maken. Hierbij is
gezocht naar centrale begrippen en regelmaat van deze begrippen. Verder is er gekeken naar
critical incidents. Wanneer er sprake is van een incidenteel geval wat wel belangrijk is vanuit de
vraagstelling en de theoretische achtergrond van het onderzoek wordt dit zo genoemd. Terwel
(2005) geeft aan dat ook deze in het onderzoek opgenomen kunnen worden ondanks dat er
geen patroon is ontdekt. Hier is tijdens het onderzoek rekening mee gehouden.

Omdat er sprake was van een open onderzoeksvraag, kon de onderzoeker zich gedurende de
uitvoering van het onderzoek openstellen voor nieuwe ideeën en inzichten van de
respondenten. De interviews zo gevoerd dat er een gesprek ontstond. De kinderen hadden
hierdoor de ruimte voor eigen inbreng. De nameting hebben 27 leerlingen ingevuld, waarvan
twee de voormeting niet hebben ingevuld. Uiteindelijk konden hierdoor de resultaten van 25
leerlingen op het gebied van zelfbeeld en zelfvertrouwen met elkaar worden vergeleken. De
begrippen die gemeten zijn tijdens het onderzoek waren abstract. Hieronder volgt een definitie
van deze begrippen geformuleerd aan de hand van het literatuurdeel.
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Figuur 4: definitie verwerkte begrippen (Faber, 2011; Van Eijkeren, 2009; Weijers, 2012).
Begrip

Definitie

Filosoferen

Het zoeken naar wijsheid door het beantwoorden van hogere
ordevragen.

Zelfbeeld

Het beeld dat iemand van zichzelf heeft. Dit wordt mede gevormd door
informatie die we van andere krijgen. Het is de manier waarop we onszelf
zien en waarop we onszelf beoordelen en beleven.

Zelfvertrouwen

Je bent je bewust van wat je kunt en je vertrouwt erop dat je iets kunt.

Validiteit en betrouwbaarheid
Om het onderzoek valide en betrouwbaar te maken, is er met een aantal dingen rekening
gehouden. Hierdoor is er gemeten wat er gemeten moest worden en is er gekeken of dit niet
op toeval is berust. In deze paragraaf wordt dit per onderdeel toegelicht.

Validiteit
Voor de voor- en nameting zijn bestaande testen gebruikt. Deze meten de begrippen zelfbeeld
en zelfvertrouwen (Everaert et al., 2010; Watson, 2015). Omdat er is gewerkt met abstracte,
complexe kenmerken zijn de begrippen gedefinieerd. Dit vergoot de instrumentele validiteit
(Baarda, 2014). Verder zijn de filosofielessen op verschillende manieren aangeboden en gingen
over allerlei onderwerpen. Hiervoor zijn andere lessen van verschillende bronnen aangepast om
de interventie zo representatief mogelijk te maken en echte filosofielessen te geven. Daarnaast
is de vragenlijst voor het interview door een onafhankelijke persoon gecontroleerd op
suggestieve vragen en opgesteld aan de hand van vragen uit eerder onderzoek (Bartels, 2013).
Dit vergroot de validiteit van het onderzoek (Baarda, 2014). Doordat de kwalitatieve
onderzoeker dicht bij de werkelijkheid blijft is de ecologische validiteit groter (Baarda, 2014).
Voor dit onderzoek wil dat zeggen dat door in gesprek te zijn gegaan de geldigheid van de
resultaten groter werd (Baarda, 2014). Wel is het zo dat juist de onderzoeker ook een rol kon
spelen tijdens deze interviews. Er is geprobeerd deze rol zo minimaal mogelijk te houden door
variatie in de vragen aan te brengen, deze vooraf te hebben geformuleerd, het onderzoeksdoel
niet te benoemen en de leerlingen zoveel mogelijk aan het woord te laten. Baarda (2014)
schrijft ook dat er bij kwalitatief onderzoek niet met instrumenten wordt gewerkt. Wel moet de
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interviewer het onderwerp introduceren en starten met een openingsvraag. Dit is bij de
interviews, het kwalitatieve deel, gedaan.

Betrouwbaarheid
Er was tijdens dit onderzoek sprake van een pre-experimenteel design. Dit omdat er geen
controle- of vergelijkingsgroep was. Hierdoor ontstond het gevaar dat er een verkeerde,
ongeldige conclusie werd getrokken aangezien er ook andere zaken effect kunnen hebben op
de nameting (Baarda, 2014). Om te kijken of het verschil in zelfbeeld en zelfvertrouwen door
filosofielessen kwam, zijn de interviews gehouden. Hierdoor zou het eventuele effect kunnen
worden verklaard. De gegevens van de voor- en nameting zijn aan de hand van bestaande
testen gemeten. Verder zijn er volgens de leerkrachten tijdens de onderzoeksperiode geen
benoemingswaardige dingen plaatsgevonden die invloed hebben op het zelfbeeld op
zelfvertrouwen van de leerlingen. Natuurlijk kan dit in de tussentijd wel zijn voorgevallen. Om
de transparantie van het onderzoek te waarborgen zijn er opnames gemaakt van de interviews
en zijn deze letterlijk getranscribeerd. Dit is te vinden in de bijlagen. Om de betrouwbaarheid
van de resultaten van de interviews te vergroten, hadden deze interviews kunnen worden
voorgelegd aan een onafhankelijk persoon. Dit is helaas niet gelukt en daardoor een limitation
van dit onderzoek.
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Resultaten
In de resultatensectie worden als eerst de resultaten van de voor- en nameting besproken. Deze
kwantitatieve testen hebben betrekking op het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van de leerling.
Daarnaast wordt de interesse die de leerlingen in het filosoferen weergegeven. Hierna volgen
de belangrijkste resultaten vanuit de open interviews aan de hand van zes patronen.
Voor- en nameting
Hieronder worden de resultaten van de voor- en nameting van de test over het zelfbeeld
weergegeven. In de tabel is zichtbaar dat juist na de filosofielessen de leerlingen hier minder
goed op scoren. Een hogere score geeft een lager zelfbeeld aan. De gemiddelde score voor de
filosofielessen was 2,73. De gemiddelde score na de filosofielessen was 3,01.
Tabel 1: resultaten voor- en nameting zelfbeeld
Lln.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

M

Vm

3

2

2

2

2

2

3

3

2

4

3

3

2

3

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

2

2,73

Nm.

1

4

2

3

4

4

4

4

2

4

3

3

3

3

2

3

2

3

3

3

2

3

3

4

4

3,01

Afkortingen tabel: Lln.; leerling, Vm.; voormeting, Nm.; nameting, M; gemiddelde.
In de volgende tabel is zichtbaar dat de leerlingen lager scoorden na de filosofielessen op het
gebied van zelfvertrouwen. Het gemiddelde voor de lessen was een score van 22,23 punten en
het gemiddelde na de lessen was 22,07. Hierbij gold hoe hoger de score, des te groter is het
zelfvertrouwen.
Tabel 2: resultaten voor- en nameting zelfvertrouwen
Lln.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

M

Vm.

26

23

30

23

25

26

18

17

24

22

26

26

23

22

25

12

27

20

13

21

23

19

21

13

28

22,23

Nm.

24

21

29

21

25

26

20

22

24

30

24

22

23

19

26

17

23

22

21

20

22

25

23

19

24

22,07

Afkortingen tabel: Lln.; leerling, Vm.; voormeting, Nm.; nameting, M.; gemiddelde.
In de voormeting werd de leerlingen ook gevraagd aan te geven of zij zelf al weleens over
filosofische vragen nadachten en hoe interessant ze dit vonden. De meeste leerlingen gaven
soms of vaak te filosoferen. Het overgrote deel van de respondenten gaf aan filosofische vragen
interessant of een beetje interessant te vinden.
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Figuur 5: resultaten voormeting met betrekking tot het zelf filosoferen

Figuur 6: resultaten voormeting met betrekking tot het interesse hebben in filosofische vragen

Bij de nameting hadden de leerlingen de mogelijkheid om aan te geven wat ze van de lessen
vonden (vraag 1) en of ze er iets van hadden geleerd (vraag 2). Er waren 13 negatieve en 18
positieve reacties op de lessen. De antwoorden varieerden van saai tot onwijs leuk. Op de vraag
of de leerlingen ook iets van de lessen hadden geleerd gaven 19 leerlingen antwoord. De
meeste antwoorden hadden betrekking tot het leren denken en het filosoferen zelf. Een leerling
gaf aan te hebben geleerd voor zichzelf op te komen. De precieze antwoorden zijn als bijlage
toegevoegd.
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Interviews
De resultaten van de interviews zijn net als tijdens het coderen opgedeeld in antwoorden op het
gebied van zes categorieën om hierin patronen te analyseren. Ieder patroon begint met een
titel en een korte introductie van het onderwerp, vervolgens komt de formele beschrijving
welke wordt onderbouwt met fragmenten uit de interviews. Tot slot volgt bij ieder patroon een
conclusie, samenvatting en reflectie op het patroon.
1.   Filosoferen is nieuw, best interessant en belangrijk
Introductie
Voor de meeste kinderen is filosoferen een nieuw vak. Van tevoren hebben de leerlingen wel
kunnen aangeven wat ze van filosofische vragen vonden en in hoeverre ze hier zelf al mee bezig
zijn. In het volgende stuk wordt duidelijk hoe de geïnterviewde leerlingen de lessen hebben
ervaren.

Formele omschrijving van het patroon en fragmenten
De lessen werden over het algemeen positief ervaren. Van de tien geïnterviewde leerlingen
gaven zeven kinderen aan dat ze de lessen leuk vonden. Dit varieerde van wel leuk tot heel leuk.
Eén leerling vond de lessen gaaf en een leerling vond de lessen niet leuk. Verder werden
begrippen als grappig, bijzonder, gezellig en interessant aan de lessen verbonden. De
leerlingen legde hierbij uit dat ze de lessen vooral leuk vonden omdat ze bezig waren met
nadenken en twee van hen gaven aan dat dit nieuw voor hen was. De kinderen vertelden bezig
te zijn met (creatief) nadenken. Vier kinderen vonden het vak ook wel belangrijk, een leerling
juist niet. Ook werd aangegeven dat het nuttig en handig was.

Fragment 1.1
Leerling 16 gaf aan niet zoveel met filosoferen te hebben, maar als het doet, moet je het wel
goed doen: ‘’Ik ben er zelf niet zo heel erg van om de hele tijd overal heel diep over na te
denken. Van mij hoeft het niet per se. Als je het doet moet je het wel serieus nemen.’’

Fragment 1.2
Op de vraag wat leerling 13 dan leuk vond aan de filosofielessen kwam het volgende antwoord:
‘’Dat je antwoorden bedenkt die je normaal niet zou bedenken.’’
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Fragment 1.3
Ook leerling 21 ervoer het nadenken als iets positiefs: ‘’Ik vond ze eigenlijk wel grappig, want zo
ga je meer nadenken over uhm, alles eigenlijk.’’

Fragment 1.4
Leerling 7 gaf aan dat het vak nieuw voor hem was: ‘’ Ik vond het wel interessant. Ik wist nog
helemaal niet dat het bestond.’’

Conclusie, samenvatting en reflectie op het patroon
De lessen werden door de leerlingen verschillend ervaren, maar vooral als positief. De activiteit
zelf, het nadenken, werd benoemd en omschreven als iets interessants en iets wat je serieus
moet nemen.

2.   Leren denken
Introductie
In de literatuur komt naar voren dat kinderen allerlei dingen kunnen leren door te filosoferen.
De nadruk ligt vooral op het kritisch en creatief denken, maar ook zaken als tolerantie,
taalvaardigheden en het zelfbeeld worden genoemd (Trickey, 2007; Bartels, 2009; Gorard,
Siddiqui & See, 2007). Door de leerlingen te vragen wat zij van de lessen hebben geleerd, komt
hierbij hun ervaring aan bod.

Formele omschrijving van het patroon en fragmenten
Vijf kinderen gaven aan dat de lessen (best) leerzaam waren. Een leerling vond het juist niet
leerzaam. De leerlingen gaven met name aan het denken te hebben behandeld tijdens de les.
Hiervoor werden de termen: beter denken, nadenken (2x) en anders denken gebruikt. Ook
gaven twee kinderen aan dat het creatief was. Verder kwamen kiezen, antwoorden in moeilijke
situaties en oplossingen zoeken naar voren. Daarnaast werd tweemaal benoemd dat de
kinderen informatie op hadden gedaan over de behandelde filosofen. Dit werd alleen juist niet
als nuttig ervaren. De doelen van het filosoferen waren ook niet altijd duidelijk. De leerlingen
gaven verder aan het filosoferen juist wel nuttig te vinden omdat ze meer inzicht hadden
gekregen in: eigen ideeën, verschillen, andere meningen en dingen over andere kinderen.
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Fragment 2.1
Leerling 2 benoemde dat het nadenken leerzaam was: ‘’Het was heel leerzaam. Je kon heel
goed erover nadenken. En… ja, je kon ook je eigen ideeën eruit halen.’’

Fragment 2.2
Ook leerling 4 gaf aan dat het filosoferen over denken ging: ‘’Hoe je bijvoorbeeld anders kan
nadenken.’’

Fragment 2.3
Op de vraag wanneer het nuttig is om te filosoferen gaf leerling 5 de volgende antwoorden:
‘’..als ik iets wil kiezen hoe ik erover na moet denken’’ en ‘’…als je in een moeilijke situatie zit je
ook antwoord kan geven.’’. Hierbij gaf hij dus aan na te denken op een filosofische manier bij
het maken van keuzes en het geven van antwoorden in lastige situaties.

Fragment 2.4
Dit kiezen en geven van antwoorden viel volgens leerling 20 ook te leren: ‘’Ik denk dat je er
beter door kunt gaan denken en creatief denken en betere oplossingen zoeken. Als je het veel
doet word je er wel beter in. Ja het is een soort van leren.’’

Conclusie, samenvatting en reflectie op het patroon
De theorie komt in dit geval grotendeels overeen met dit patroon: de kinderen geven zelf ook
aan na te leren denken tijdens de lessen. Verder benoemen zij dat ze het nuttig vinden om dit te
doen.

3.   Alle antwoorden zijn goed
Introductie
Om te kunnen kijken naar het rendement van de filosofielessen en dan met name op het gebied
van hun zelfbeeld en zelfvertrouwen, is het belangrijk om ook te kijken of de voorwaarden om in
de klas te kunnen filosoferen aanwezig waren. Was het voor de leerlingen mogelijk om hun
gedachten te delen: durfden en konden zij dit?
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Formele omschrijving van het patroon en fragmenten
Vier kinderen vertelden dat ze hun gedachten tijdens de les konden delen. Dit kwam volgens
een leerling omdat de vragen niet te moeilijk waren. Twee anderen gaven aan dat ze dit ook wel
durfden tijdens de les. Een leerling vertelde dat hij juist zijn mening tijdens de filosofielessen
kon delen. Het verwoorden van die antwoorden ging volgens de leerlingen meestal goed, maar
soms lastig omdat ze er de juiste woorden er niet voor konden vinden. Geen enkele leerling gaf
aan dat het niet mogelijk was om antwoorden te durven delen.

Fragment 3.1
Zo vertelde leerling 5: ‘’Ik heb tot u toe nog niet gehad dat ik iets niet durfde te zeggen. Het is
ook je eigen mening achtig iets.’’

Fragment 3.2
Op de vraag of het mogelijk was antwoorden te geven op de vragen zei leerling 2: ‘’Ja, het kon
wel. Het waren niet echt te moeilijke vragen.’’

Fragment 3.3
En leerling 20 gaf aan dat het soms lastig was om zijn gedachten met anderen te delen: ‘’Niet
altijd want soms is het best moeilijk om iets uit te leggen. Ik denk dat je zelf de woorden er dan
niet voor hebt.’’

Conclusie, samenvatting en reflectie op het patroon
De voorwaarden om te kunnen filosoferen waren aanwezig: kinderen konden meestal hun
gedachten verwoorden en hadden het gevoel dat wat ze deelden ook geaccepteerd werd.
Naar mate er meer lessen waren geweest, konden de leerlingen dit ook steeds beter.

4.   Door te filosoferen, leer jezelf anders kennen
Introductie
Volgens onderzoek zouden de leerlingen zich bewuster worden over zichzelf en meer
zelfvertrouwen krijgen door te filosoferen (Trickey, 2007; Bartels, 2009; Gorard, Siddiqui & See,
2007). Om te kunnen kijken naar de invloed van de filosofielessen op het zelfbeeld en
zelfvertrouwen is de leerlingen gevraagd of zij ook iets over zichzelf hadden geleerd en zo ja,
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op welke manier. Verder komt naar voren hoe de kinderen over hun eigen denken en hun rol
tijdens de filosofieles dachten.

Formele omschrijving van het patroon en fragmenten
De resultaten op het gebied van zelfbeeld en zelfvertrouwen waren heel divers. Een leerling gaf
bijvoorbeeld aan een beetje een ander zelfbeeld te hebben gekregen door de lessen en een
ander gaf juist aan geen ander zelfbeeld te hebben gekregen. Een leerling dacht domme
antwoorden te geven tijdens de les en dat anderen beter zouden zijn. Juist deze leerling
vertelde ook aan het einde van de lessen meer te durven delen. De lessen hielpen hem om voor
zichzelf op te komen. Twee kinderen vertelden eerder hun ideeën te delen en een andere
leerling zou na de lessen eerder vertellen wat zijn mening is dan voor de lessen. De gedachten
die de kinderen hadden werden beschreven als anders dan normaal (4x), verrassend, raar en
gewoon. Een leerling vertelde dat het filosoferen niet bij haar zou passen, ze vindt het moeilijk
om te denken. Een andere leerling was trots op zijn eigen ideeën. Verder werd benoemd dat de
lessen over gedachten over jezelf, je eigen ideeën, je karakter en jezelf leren kennen gingen.
Een leerling had ook geleerd minder snel vooroordelen te hebben. De kinderen gaven dus wel
aan met hun gedachten bezig te zijn geweest en dat ze tijdens de filosofieles soms anders
dachten dan normaal. Hun zelfbeeld werd verbreed.

Fragment 4.1
Leerling 2 benoemde dat het over jezelf ging: ‘’Het was ook een beetje van je eigen karakter.’’
en ‘’ Je kon ook je eigen ideeën eruit halen.’’ Verder gaf hij aan dat de lessen hem op het
gebied van zelfbeeld ook wat hadden gebracht: ’’En heb ik ook mezelf een beetje leren
kennen.’’ en beantwoorde hij de vraag of hij nu op andere momenten zijn ideeën eerder kon
delen het volgende: ‘’Ja, eigenlijk wel.’’

Fragment 4.2
Leerling 5 benoemt het verschil tussen zijn gedachten tijdens en zijn gedachten buiten de les:
’’Nou, op zich, soms ben ik er wel bewust van dat eigenlijk dat wanneer ik over iets nadenk dat
het heel anders is dan ik het in werkelijkheid normaal dacht.’’
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Fragment 4.3
Leerling 7 gaf aan niet altijd te zeggen wat hij dacht tijdens de les: ‘’Uuh, nee. Soms denk ik van
is het een dom antwoord.’’ Op de vraag of hij dat later wel meer durfde was zijn reactie: ‘’Ja, dat
wel. Omdat het eigenlijk een soort les is dat je eigenlijk alles durft te zeggen.’’ Dit bevestigde hij
in het antwoord op de vraag of hij ook iets over zichzelf had geleerd: ‘’Ja, dat ik meer dingen
durf te zeggen.’’ Uitgelegd met: ’’Om eigenlijk een soort van voor mezelf op te komen.’’

Fragment 4.4
Ook leerling 21 stond versteld van haar eigen gedachten: ‘’Nou, ik had eigenlijk niet gedacht
dat ik zo zou denken dan. Ik had gedacht dat als ik het zo zou denken als ik nu denk dat ik dan
andere antwoorden geef dan dat als ik het voor de filosofielessen had gedaan.’’

Conclusie, samenvatting en reflectie op het patroon
Net zoals de theorie aangeeft, wijst dit patroon erop dat de leerlingen bewuster worden van
hun zelfbeeld. Ook kan het zo zijn dat filosoferen kinderen meer zelfvertrouwen kan geven: ze
accepteren hun eigen gedachten. Dit is niet bij iedere leerling het geval.

5.   Wat anderen denken is normaal
Introductie
Niet alleen de eigen gedachten van iemand hebben invloed op het zelfbeeld, ook de
gedachten van anderen kunnen hier een rol in spelen (Van Eijkeren, 2009). Daarnaast zouden
leerlingen door te filosoferen meer open kunnen staan voor de ideeën van anderen aangezien
alle antwoorden mits goed onderbouwd worden geaccepteerd en zouden ze deze ideeën juist
tijdens de filosofieles kunnen horen (Weijers, 2012).

Formele omschrijving van het patroon en fragmenten
De antwoorden van andere kinderen werden door de leerlingen omschreven als: goed, leuk,
goed doordacht, goede ideeën, bijzonder, interessant, normaal, anders en gewoon. Iedereen
mag volgens hen denken wat hij wil. De antwoorden waren volgens een leerling even
waardevol. Een ander gaf aan de gedachten waardevol te vinden mits deze goed doordacht
waren. Eén iemand vergeleek de antwoorden van zichzelf met die van de anderen. Verder gaf
een leerling aan meer te leren over anderen. Volgens een ander gaven de kinderen nuttigere
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antwoorden dan verwacht en volgens één iemand zijn de leerlingen anders tijdens de
filosofieles.

Fragment 5.1
Leerling 2 vertelde: ‘’Ik vond het wel leuke antwoorden, goed over nagedacht.‘’

Fragment 5.2
Leerling 7 gaf aan een andere kant van bepaalde leerlingen te hebben gezien: ’’Nou, soms dan
denk je dan zijn die kinderen niet zo, maar dan bij filosoferen zijn ze wel zo.’’

Fragment 5.3
De gedachten van anderen werden door leerling 13 als normaal beschouwd en geaccepteerd:
‘’Ik vind die wel gewoon, uh, ja, je mag denken wat iedereen wil.’’

Fragment 5.4
Leerling 16 verbaasde zich soms over de antwoorden van anderen: ‘’Nou, soms heb je van die
kinderen en dan denk je echt zo van die gaan allemaal van die stomme antwoorden geven, maar
dan zeggen ze toch iets nuttigs.’’

Fragment 5.5
Leerling 21 vond niet dat ze iets van anderen leerde, maar het viel haar wel op dat ook stille
kinderen dingen durfden te delen. Op de vraag of ze iets van andere mensen had geleerd
antwoordde ze: ‘’Nee, dat niet echt.’’ Vervolgens vertelde ze: ’’Ik had wel het idee dat ook de
kinderen die meestal stil zijn dat ook wel wat meer, zeg maar praten erover. Want iedereen kan
natuurlijk wel z’n echte mening geven.’’

Conclusie, samenvatting en reflectie op het patroon
Alle geïnterviewde leerlingen gaven aan de antwoorden van anderen te accepteren mits deze
goed doordacht waren. Dit geeft hetzelfde aan als de theorie. Wel komt in de interviews niet
duidelijk naar voren dat kinderen ook echt van anderen leren.
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6.   Filosoferen kan altijd
Introductie
Tot slot is er gekeken of de leerlingen de lessen ook op andere momenten in hebben gezet en
of ze hier iets aan hadden. Het filosoferen op school zou namelijk een begin kunnen zijn voor
het anders nadenken op andere momenten.

Formele omschrijving van het patroon en fragmenten
De leerlingen reageerden verschillend op het filosoferen buiten de les om. Een aantal gaf aan
dit niet te doen en de leerlingen die aangaven dit wel te doen, deden dit op verschillende
manieren en op verschillende momenten. De een deed dit bijvoorbeeld over onderwerpen die
hij interessant vond, de ander juist in moeilijke situaties of bij lastige vragen. Leerlingen gaven
aan op momenten waarop ze niets te doen hebben te filosoferen, tijdens een andere les of
gewoon in het dagelijks leven. Het filosoferen zou volgens een leerling wel nuttig kunnen zijn en
een leerling vertelde dat filosoferen goed op momenten kon waarop je bepaalde emoties
ervaart.

Fragment 6.1
Leerling 4 gaf het volgende aan: ‘’Soms als ik niet kan slapen ga ik over dingen nadenken.’’

Fragment 6.2
Niet alleen tijdens de filosofieles werd op school gefilosofeerd door leerling 15. Nadat zij
antwoordde te filosoferen buiten de les gaf zij aan wanneer dan: ‘’Bijvoorbeeld dat als je bij een
taalles, of thuis als er een vraag wordt gesteld aan mijn moeder denk ik soms ook mee.’’

Fragment 6.3
Leerling 16 vertelde te filosoferen over onderwerpen waar zijn interesses lagen: ’’Nou, heel
soms doe ik het alleen met m’n vader soms alleen, maar dan gaat het over de computer en uh,
dus over techniek.’’

Conclusie, samenvatting en reflectie op het patroon
Filosoferen kan volgens de kinderen ook buiten de les. Hier zijn ze zich niet altijd bewust van en
dit is meestal gericht op onderwerpen die hen zelf interesseren. Ook gebeurt dit niet snel.
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Conclusie
In dit hoofdstuk wordt de hoofdvraag van dit onderzoek beantwoord. De hoofdvraag van dit
onderzoek luidt als volgt: Welke invloed heeft filosoferen met kinderen op het zelfbeeld en
zelfvertrouwen van de leerling en hoe ervaren leerlingen het filosoferen in de klas? Volgens de
literatuur zou filosoferen een positieve invloed moeten hebben op het zelfbeeld en het
zelfvertrouwen van de leerlingen en zouden de kinderen beter leren denken door de lessen. De
resultaten van de voor- en nameting laten zien dat zowel het zelfbeeld als het zelfvertrouwen
van de leerlingen lager zijn uitgevallen na de interventie dan voor de interventie. Dit zou kunnen
komen door de lessen zelf of verschillende omstandigheden buiten de filosofielessen om. De
patronen die zijn gevonden komen grotendeels wel overeen met de literatuur. Zo geven ze
bijvoorbeeld aan dat het mogelijk is om te filosoferen met kinderen en dat de leerlingen wel
degelijk bezig zijn geweest met hun eigen gedachten en die van de ander. De leerlingen
vertellen dat de lessen daadwerkelijk over jezelf en je karakter gingen en dat het hen heeft
geholpen eerder voor zichzelf op te komen en hun mening te delen. De leerlingen ervoeren dat
het mogelijk was hun ideeën en gedachten tijdens de lessen te delen in de groep. Er was ruimte
voor en het werd geaccepteerd. Ook komt naar voren dat de leerlingen een breder beeld van
de ander krijgen. Andere patronen laten zien dat kinderen ook buiten de kunnen lessen
filosoferen en dat ze dit nuttig vinden. Wel wordt dit minimaal of onbewust gedaan.
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Discussie
In dit hoofdstuk worden worden de resultaten van dit onderzoek geïnterpreteerd en worden de
beperkingen van dit onderzoek besproken.
Maatschappelijke en praktische betekenis
De filosofielessen kunnen in de klas worden ingezet om de leerlingen een beter beeld over hun
eigen gedachten en die van de ander te laten geven. Wel is het zo dat dit lang niet op ieder
kind invloed heeft en dat niet alle leerlingen baat bij de lessen hebben. Het moet enigszins bij
hen passen. Door kinderen samen te laten nadenken over filosofische vragen kunnen zij een
ander beeld van zichzelf en de ander krijgen. Filosoferen heeft zo ook invloed op de tolerantie
van kinderen. Daarnaast kan het hen bij het maken van keuzes helpen. Dit is iets waar de
leerlingen zeker nog mee worden geconfronteerd. Daarnaast ontwikkelen de leerlingen
vaardigheden met betrekking op kritisch- en creatief denken. Dit komt naar voren in
verschillende onderzoeken, maar bevestigen de leerlingen ook zelf.
Onderzoekstechnische betekenis
Het onderzoek geeft alleen de invloed van filosoferen met deze klas in deze situatie weer. De
kinderen gaven aan te durven delen wat zij dachten, maar dit kan in een andere klas heel
anders zijn. Ook kan de interesse in het filosoferen invloed hebben op de resultaten.
De verwachtingen uit de literatuur waren gebaseerd op uitspraken van leerlingen en leraren uit
andere onderzoeken. Ook in dit onderzoek gaven de kinderen zelf aan dat de lessen van
invloed konden zijn op hun zelfbeeld en zelfvertrouwen, maar de testen gaven andere
resultaten weer. Omdat de interventie maar over een korte periode is uitgevoerd is het lastig
aan te geven of de lessen echt invloed hadden op het algemene zelfbeeld en het
zelfvertrouwen van de leerling. Dit geeft aanleiding tot vervolgonderzoek waarbij over een
langere periode wordt getoetst.
Kritische noot bij onderzoek
Het onderzoek is gedaan in een kort tijdsbestek en heeft betrekking op een kleine groep. Dit
kan van invloed zijn op de resultaten. Daarnaast zijn de resultaten alleen door de onderzoeker
geanalyseerd en kunnen er veel dingen buiten de lessen van invloed zijn geweest op de
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resultaten. De onderzoeker had al een bepaald beeld van filosoferen waardoor dit van invloed
kan zijn geweest op het interpreteren van de resultaten.
Vervolgvragen
Omdat naar voren komt dat er kinderen zijn die aangeven dat het filosoferen hen heeft
geholpen met het maken van keuzes kan het interessant zijn dit verder te onderzoeken. Hoe zou
dit komen en op welke manier helpt dit kinderen dan? Daarnaast blijkt ook dat er verschillen zijn
in interesse naar het filosoferen. Dit zou invloed kunnen hebben op het leerrendement van de
lessen. Leren kinderen die van zichzelf al filosoferen nog wel wat van de lessen of leren zij juist
meer?
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Aanbevelingen
In dit hoofdstuk worden aanbevelingen gegeven naar aanleiding van dit onderzoek.
Om kinderen meer bewust te maken van hun eigen denken, zou er in een bovenbouwgroep
kunnen worden gefilosofeerd. Dit zou een keer per week een les van 30 tot 60 minuten kunnen
zijn aan de hand van bestaande lessen of onderwerpen die de kinderen zelf aandragen.
Kinderen zijn dan nadrukkelijk met hun denken bezig en leren op zichzelf te reflecteren.
Daarnaast kan het voor leerlingen die moeite hebben met het delen van hun ideeën helpend
zijn om nu wel de mogelijkheid te ervaren om goede antwoorden te geven. Het draait bij een
filosofieles niet om de juiste antwoorden, maar om het denkproces. Verder krijgen de kinderen
tijdens de lessen te maken van met de ideeën van anderen. Dit kan positief worden ervaren,
waardoor het beeld wat zij van de ander hebben zou kunnen veranderen. Dit maakt hen
toleranter en kan direct effect hebben op het klassenklimaat. Ook kan filosoferen helpend zijn
bij het maken van keuzes. Door gedachten te leren structureren en te ordenen kunnen kinderen
helder leren denken. Dit zijn belangrijke vaardigheden voor de toekomst. Daarnaast krijgen
kinderen tijdens de filosofielessen de mogelijkheid om andere antwoorden te geven dan
normaal. Hun manier van denken wordt geaccepteerd. Over de onderwerpen, gedachten van
zichzelf en de gedachten van anderen wordt kritisch en creatief nagedacht. Informatie wordt
niet zomaar aangenomen. Overal worden vraagtekens bij gezet.
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Samenvatting
Uit verschillende onderzoeken bleek dat filosoferen met kinderen een positieve invloed had op
hun leerprestaties en denkvermogen. Ook kwam naar voren dat de leraren en leerlingen in
deze onderzoeken aangaven dat de lessen invloed hadden op het zelfvertrouwen van de
kinderen en het klassenklimaat. Om te onderzoeken of dit daadwerkelijk zo is, is dit in de
praktijk toegepast. De onderzoeksvraag voor dit onderzoek luidde als volgt: Welke invloed
heeft filosoferen met kinderen op het zelfbeeld en zelfvertrouwen van de leerling en hoe
ervaren leerlingen het filosoferen in de klas? Na een aantal filosofielessen is gekeken of het
zelfbeeld en zelfvertrouwen van de leerlingen was verbeterd. Dit bleek door de resultaten van
een voor- en nameting te analyseren niet zo te zijn. Wel gaven de leerlingen in interviews over
de lessen aan dat ze ervan hebben geleerd en dat ze een ander beeld van andere leerlingen
hebben gekregen. Ook durfden zij hun eigen gedachten en ideeën te delen en waren zij zich
hier meer van bewust. Verder gaf het grootste deel van de klas aan de lessen leuk en nuttig te
vinden. Vanwege de tegenstrijdige resultaten is het belangrijk dat hier verder onderzoek naar
wordt gedaan.
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Bijlagen
Bijlage 1: Voormeting
Vragenlijst zelfbeeld/ zelfvertrouwen

Naam………………………………

1.Ik ben een jongen/meisje.
2. Welk van de twee cirkels laat het best zien ‘wie je bent’ en ‘wie je wilt zijn’. Hoe groter de
overlap, des te meer ben je wie je wilt zijn.

Wie ik ben

Wie ik wil zijn

(Watson, 2015).

Vragen zelfvertrouwen (Rosenberg,

Eens

1965)

Beetje eens

Oneens

Helemaal
Oneens

1.Ik ben een persoon van waarde. Ik ben net
zoveel waard als anderen.
2.Ik heb een aantal goede eigenschappen.
3.Ik ben een mislukking.
4.Ik kan dingen net zo goed als anderen.
5.Ik heb weinig om trots op te zijn.
6.Ik kijk positief naar mijzelf.
7.Ik ben tevreden met mijzelf.
8.Ik zou mezelf meer willen respecteren.
9.Ik voel me soms nutteloos.
10.Soms denk ik dat ik nergens goed in ben.
Omcirkel wat bij jou past
-Ik denk na over vragen waar eigenlijk niet zomaar een antwoord op te geven is. Dit zijn vragen
als ‘waarom bestaan wij?’ ‘wie ben ik?’ ‘wat is vriendschap?’ ‘ben ik gelukkig?’ ‘wat is gevoel?’
Nooit /soms/ vaak
-Ik vind het interessant om over deze vragen na te denken.
wel/ een beetje/ niet
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Bijlage 2: Nameting
Vragenlijst zelfbeeld/ zelfvertrouwen

Naam………………………………

1.Ik ben een jongen/meisje.
2. Welk van de twee cirkels laat het best zien ‘wie je bent’ en ‘wie je wilt zijn’. Hoe groter de
overlap, des te meer ben je wie je wilt zijn.
Wie ik ben

Wie ik wil zijn

(Watson, 2015).

Vragen zelfvertrouwen (Rosenberg,
1965)
1.Ik ben een persoon van waarde. Ik ben net
zoveel waard als anderen.
2.Ik heb een aantal goede eigenschappen.
3.Ik ben een mislukking.
4.Ik kan dingen net zo goed als anderen.
5.Ik heb weinig om trots op te zijn.
6.Ik kijk positief naar mijzelf.
7.Ik ben tevreden met mijzelf.
8.Ik zou mezelf meer willen respecteren.
9.Ik voel me soms nutteloos.
10.Soms denk ik dat ik nergens goed in ben.

De filosofielessen vond ik:

Dit heb ik geleerd van de filosofielessen:

Eens

Beetje eens

Oneens

Helemaal
Oneens
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Bijlage 3: Vragen interview (Bartels, 2013)

Wat vond je van de filosofielessen?
Heb je iets geleerd van de filosofielessen?
Zo ja, wat?
Kon je tijdens de filosofielessen verwoorden wat je dacht?
Deelde je ook wat je dacht?
Wat vond je van je eigen gedachten?
Wat vond je van de gedachten van anderen?
Durf je nu eerder dan voor de lessen te vertellen wat jij vindt?
Hoe komt dat?
Zijn de gedachten die gedeeld werden bij de lessen even waardevol?
Heb je door het filosoferen een ander beeld van jezelf gekregen?
Heb je dingen over jezelf geleerd door de filosofielessen?
Heb je ook dingen over anderen geleerd door de filosofielessen?
Filosofeer je zelf weleens?
Helpt dat jou bij dingen?
Wat vind je van filosoferen in het algemeen?
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Bijlage 4: Resultaten nameting ervaring filosofielessen
Leerling

vraag 1

Vraag 2

1

Niet zo leuk.

-

2

Onwijs leuk en gezellig.

-

3

Leuk.

Dat je anders over dingen kan denken.

4

-

-

5

Leuk en leerzaam.

Bijv. als ik iets duurs wil kopen, wat voor en
nadelen zijn.

6

Niet geweldig

Dat je ook anders kunt denken.

7

Leuk

Ik durf meer te zeggen.

8

Sommige lessen vond ik leuk voor de rest ja ik

-

vind het niet leuk.
9

Leuk, maar soms een beetje saai.

Om meer en beter over sommige dingen
denken.

10

Het was een beetje saai en ja ik heb wel wat

Dingen.

geleerd.
11

Wel leuk.

Wat filosoferen is.

12

Een beetje saai, maar het gaat wel.

Wat moeilijke dingen betekenen.

13

Leuk en leerzaam.

Hoe je kan filosoferen.

14

Soms leuk, maar meestal saai.

Niet veel.

15

Beetje leuk, soms saai.

Dat je anders gaat denken.

16

Saai

De geschiedenis er van.

17

Beetje saai, maar soms wel leuk.

Beter leren denken.

18

Niet heel leuk.

-

19

Saai.

Hoe je slim denkt.

20

Best leuk.

Wat filosoferen is.

21

Leuk, praat lessen vindt ik fijn.

Meer leren nadenken over kleine dingen.

22

Wel leuk.

-

23

-

-

24

Soms leuk, licht aan het onderwerp.

Over de politiek enzo.

25

Leuk alleen ik denk dat ik het nog leuker zou

Dat je over sommige dingen moest nadenken.

vinden als het over nu/ de toekomst zou gaan.
26

-

-

27

Niet leuk.

Dat iedereen verschillend denkt.

28

Erg leuk

?
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Bijlage 5: Uitwerking en codering interviews

5.1 Getranscribeerde interviews
Uitspraken respondent zijn cursief

Interview leerling 2
Het interview gaat over de filosofielessen van de afgelopen dinsdagmiddagen. En wat vond je
van die lessen?
Na, ik vond het wel heel erg leuk. Het was heel erg leerzaam en uh ja.
Wat was er leerzaam aan?
Uuhm, ja uh, je kon heel goed erover nadenken. En.. ja, je kon ook je eigen ideeën eruit halen.
Oké, en die eigen ideeën, kon je die altijd ook verwoorden als je dingen dacht of als je idee had
kon je dan vertellen aan de klas of aan je groepsgenoten, waar je over dacht?
Ja het kon wel, het waren niet echt te moeilijke vragen waarvan je dacht oeh, ik weet het even niet.
Het was ook een beetje van je eigen karakter en zo.
Precies. En over je eigen karakter, heb je ook dingen over jezelf geleerd?
Ja, eigenlijk wel.
Wat heb je bijvoorbeeld geleerd?
Uh, ja, dat ik eigen ideeën kan hebben en uh, ja, uh, dat was het eigenlijk.
Oké.
Na, ook andere, maar ik weet het even niet.
Nee, dat is goed hoor. En van je eigen ideeën, ben je daar dan ook weleens trots op?
Ja, soms wel.
En die filosofielessen, zou je die ook op andere momenten kunnen gebruiken.
Ja, volgens mij wel. Op van die momenten waarop je treurig bent of heel erg vrolijk.
Oké, en hoe zou je dat dan doen?
Bijvoorbeeld dan ga je vragen over jezelf bedenken of leuke opdrachtjes doen.
En wat vind je van filosoferen in het algemeen.
Gezellig, samen nadenken en het is altijd wel gezellig in de klas.
En ook als je dan thuis zou zijn, en je zou bijvoorbeeld vrolijk zijn, zou je dan ook nadenken of
filosoferen over iets of denk je, na dat past niet echt bij mij?
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Lijkt me wel leuk, maar als ik echt met een vriendje ben en we gaan ergens naar toe, dan denk ik
niet.
Nee, je gaat dan niet zo snel uit jezelf, hee, zullen we in plaats van gamen, zullen we filosoferen?
Dat weet ik niet. Misschien wel.
Oké, en wat je ook dacht tijdens die lessen, zijn die gedachten die iedereen met elkaar deelde,
wat iedereen zei, was dat even waardevol?
Ik vond het wel leuke antwoorden, goed nagedacht. Ja..
En wat vond je van je eigen gedachten?
Uh, soms was ik er wel een beetje trots op. Want je weet nooit echt of je ideeën wel goed zijn of
niet. Maar voor mezelf, vindt iedereen denk ik,, dat het idee van mezelf wel goed is.
Oké, en waarom zou je je idee van jezelf wel goed vinden en het idee van iemand anders
bijvoorbeeld niet?
Uuhm.
Hoe zou dat eerder komen denk je?
Misschien als iemand echt supergoed erin is, en verzint onzin dan denk je misschien, uuh, dat
iemand er niet goed nagedacht heeft en dat niet zo is. En als je bijvoorbeeld zelf er heel lang over
nagedacht hebt en zo en je zegt, je vertelt het goed dan denk ik wel dat het fijner is, als je wat
harder eraan werkt.
En heb je weleens misschien voor de filosofielessen gedacht, misschien heb ik wel niet zulke
goede ideeën, misschien denk ik er wel niet zo goed over na en nu dat je het hebt gedaan in de
klas dat je denkt, o, mijn ideeën zijn eigenlijk best wel goed?
Ja, dacht daar wel een beetje aan.
Is dat veranderd?
ja, en nu heb ik ook van anderen geweten dat ze ook super goede ideeën hebben en zo. En heb
ik ook mezelf een beetje leren kennen.
En durf je ook op andere momenten misschien nu je ideeën eerder te delen?
Ja, eigenlijk wel.
Oke, dank je voor al je antwoorden.

Interview leerling 4
Het interview gaat over de filosofielessen die we de afgelopen tijd op dinsdagmiddag hebben
gedaan. Wat vond je van die filosofielessen?
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Wel leuk.
Wat vond je er leuk aan?
Som...De vragen die er waren en… wat was er nou gisteren...
Gisteren hadden we over die school gefilosofeerd.
Oh ja, dat was ook wel leuk dat je dan je eigen school gaat bedenken en zo, dat vond ik wel leuk.
Oké, en wat heb je geleerd van die filosofielessen? Heb je iets geleerd?
Uuhm, hoe je bijvoorbeeld over dingen anders kan nadenken.
En doe je dat nu ook weleens op een ander moment?
Nou soms bij de plusklas, dan beginnen we de dag ook met een dingetje van filosoferen en dat
is dan ook wel leuk.
Oké, en tijdens dat filosoferen, ook bij de plusklas, het hoeft dus niet per se over die lessen op
dinsdagmiddag te gaan, kun je dan altijd verwoorden wat je denkt? Kun je dan ook uitleggen
wat jouw gedachten zijn?
Uh, de meeste wel, maar soms niet, want dan vind ik het een beetje moeilijk hoe ik dat dan moet
uitleggen.
Oké, en deel je ook altijd wat je denkt? Durf je dat te doen?
Met de filosofielessen of gewoon alles?
Met de filosofielessen vooral.
Uhm, nja, meestal wel.
En op andere momenten?
Ook wel, maar niet altijd, want als, bijvoorbeeld als ik dan iets aan iemand stom vind dan ga ik
ook niet zeggen je hebt stomme kleren aan.
Nee, dat is dan inderdaad niet zo handig.
Nee, dan denk ik het wel.
En bij filosofielessen gaat het natuurlijk over algemene onderwerpen.
Ja.
Dus je filosofeert niet over bijvoorbeeld een persoon.
Nee.
En wat vind je dan van je eigen gedachten tijdens zo’n filosofieles?
Uhm…. Ja hoe moet je dat uitleggen...?
Denk je o, dit is wel bijzonder dat ik dit denk of dit is gewoon normaal, dit zijn mijn gedachten of
zo zouden andere kinderen ook wel denken.
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Ja, soms denk ik wel bij mezelf hoe kom ik daar dan op. Soms denk ik ook wel gewoon ja, gewoon
gewoon.
En wat denk je van wat anderen weleens delen tijdens de filosofieles?
Ook wel bijzonder omdat dan kom ik daar bijvoorbeeld weer niet op en andere dan wel.
En vind je het belangrijk om op school te filosoferen?
Uhm, een beetje want niet iedereen heeft er dan weleens zin in, maar het is wel leuk.
Vooral omdat het leuk is of ook omdat het leerzaam is?
Uh, ja.
Oké, en uh, en kun je of durf je nu eerder te vertellen wat je van iets vindt?
Wat ik van de filosofieles vind?
Nee, gewoon in het algemeen. Over van alles.
En heeft het filosoferen je geholpen om beter na te denken over wat je van dingen vindt?
Nee, niet echt.
Heb je door het filosoferen een ander beeld van jezelf gekregen?
Ja, uh, soms een beetje want dan denk ik zo van naja dat ik dan op iets, daar denk ik dan eigenlijk
nooit aan en nu dan wel.
Oké, en filosofeer je zelf thuis nog weleens?
Soms als ik niet kan slapen dan ga ik over dingen nadenken.
En helpt je dat dan ook?
Soms wel en soms niet.

Interview leerling 5
Het interview gaat over de filosofielessen van de afgelopen dinsdagmiddagen. En mijn eerste
vraag is: wat vond je van die lessen?
Ja uhm, goede vraag, ik vond het op zich wel erg leerzaam. Ik heb er ook wel wat van geleerd
ook al heb ik bij de plusklas iets meer ervan geleerd. Omdat, daar doen we het natuurlijk vaker.
Mm, oké, en wat heb je er dan van geleerd? Of wat leer je ervan bij de plusklas, dat mag je er
ook bij betrekken.
Nou, bijvoorbeeld bekende filosofen en natuurlijk gisteren hadden we nog die filosofieles, daar
hebben we ook nog wel wat van geleerd en bij de plusklas leren vooral echt nadenken en goed
doordenken en hier is het weer op een andere manier waar ik weer veel van leer.
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En wat vind je daar dan van? Dat filosoferen, wat je daarvan leert, of vind je het meer gewoon
leuk om te doen?
Nou, op zich, soms ben ik er wel bewust van dat eigenlijk dat wanneer ik over iets nadenk dat het
dan heel anders is dan ik het in werkelijkheid normaal dacht, dus eigenlijk vind ik het wel leuk en
handig.
En wat zou je daaraan kunnen hebben?
Nou, later bijvoorbeeld weet ik waarschijnlijk, uh, denk ik wel, als ik iets wil kiezen hoe ik erover
na moet denken, zoals als ik iets wil kopen waarvan, een telefoon van honderd euro en die is niet
zo mooi, maar wel heel goed en een telefoon van vijfhonderd euro en die is wel mooi, en uuh,
ook heel goed. Welke ik dan zou kiezen. Dan weet ik welke ik zou kiezen.
Dus in die zin vind je filosofie daar ook wel handig voor. En gebruik je filosofie nu ook weleens
in je dagelijks leven.
Niet zo vaak, maar soms wel.
En wanneer?
Naja, soms dan heb ik op school iets meegemaakt en dan ga ik dat thuis met mijn ouders
bespreken en dan ga ik een beetje filosoferen ermee.
Ja, en kun je ook wanneer je aan het filosoferen bent verwoorden wat je denkt?
Dat vind ik nog wel lastig.
Wat vind je daar moeilijk aan?
Nou ja, kijk, ik vind het normaal al heel moeilijk om iets uit te leggen in m’n normale woorden, ja,
uhm, ik kom niet zo snel op een goed woord wat ik daarvoor kan gebruiken.
En dan heb je een soort gevoel erbij en dan kun je het woord niet vinden?
Ja.
En is het dan wel zo tijdens die filosofielessen dat he durft te zeggen wat je denkt?
Nou, ik heb tot nu toe nog niet gehad dat ik iets niet durfde te zeggen. Het is ook je eigen, ja,
mening achtig iets. Dus dan vind ik van mezelf dat ik het gewoon mag zeggen.
Precies, dus die vrijheid ervaar je wel in de klas. En wat ik me ook afvraag, heb je door het
filosoferen ook dingen over jezelf geleerd?
Naja, ik kan d’r wel iets bij voorstellen nu je dat zo zegt, maar goed, daar heb ik nog niet echt bij
stil gestaan. Nu je dat zegt komt het opeens wel in me naar boven.
Ja, want denk je weleens, wat je ook al zei, tijdens een filosofieles anders over dan tijdens een
gewone rekenles? Dan denk je misschien eerder aan de standaardantwoorden die normaal zijn,
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terwijl bij filosoferen kan iedereen een ander antwoord geven. Heb je dan ook bij filosoferen als
je een antwoord hebt waarvan je denkt, niemand anders heeft dat, vind je dat niet gek dan?
Nee, helemaal niet.
Gewoon normaal?
Ja.
En waarom helemaal niet zelfs?
Nou, ik vind dat ik gewoon mag zeggen wat ik wil en zo is het.
Oké, duidelijk ja goed.
Dan denk ik er misschien anders over na dan andere kinderen, want bij filosoferen is het
natuurlijk zo dat je geen een antwoord hebt, bijna elk antwoord is goed natuurlijk. Dat is ook een
van de redenen dat ik vind dat ik mag zeggen wat ik wil.
En heb je ook niet, als je dan in een heel andere situatie als je dan iets geks denkt, dat je denkt,
o, misschien past dit wel bij mij of misschien zou dit wel kunnen. Dat je over andere dingen heel
filosoferend nadenkt?
Uhm, tja. Dat valt dan nog wel mee, uhm, ik vind het moeilijke vraag. Ik weet niet echt hoe ik hier
antwoord op moet geven.
Dat is niet erg. Hoeft ook niet per se. En laatste vraag; zou je meer willen filosoferen op school,
zou dat belangrijk zijn?
Ik vind het op zich wel belangrijk. Ik vind het wel ook handig. Dat ook later als je op de
middelbare zit, dat je dan als je in een moeilijke situatie zit je ook antwoord kan geven.
Oké, dank je wel voor al je antwoorden.

Interview leerling 7
Het interview gaat over de filosofielessen van de afgelopen dinsdagmiddagen.
Oké.
En wat vond je van die filosofielessen?
Het interview gaat over de filosofielessen van de afgelopen dinsdagmiddagen. En wat vond je
van die filosofielessen?
Vond ik wel leuk.
En waarom?
Omdat ik het eigenlijk nog nooit heb gehad en eigenlijk een soort nieuw vak.
Precies. En heb je ook iets ervan geleerd?
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Uhm, nee, niet dat ik weet.
Vond je het nuttig?
Ja.
Wat vond je er nuttig aan?
Sommige dingen want die wist je eigenlijk nog niet.
En vond je het ook interessant om de gedachten van andere mensen te horen?
Uuh, ja.
En wat vond je van je eigen gedachten?
Nou, sommige dingen dacht ik wel, maar denk ik van ja, waarom zei ik dat niet.
Oké, want durfde je ook alles te zeggen?
Uuh, nee.
Waarom niet?
Soms denk ik van is het een dom antwoord.
En dan twijfel je aan jezelf?
Ja.
En heb je nu door dat filosoferen eerder zoiets dat je nu denkt, dat is eigenlijk toch wel goed?
Jawel.
Oké, en durfde je tijdens de eerste filosofielessen misschien ook meer te delen dan tijdens de
eerste filosofielessen?
Ja, dat wel.
Hoe zou dat komen?
Omdat het eigenlijk een soort les is dat je eigenlijk alles durft te zeggen.
Zijn er ook dingen fout?
Nee.
Het gaat over gedachten en niets is daarbij fout. Als je er maar goed over nadenkt en dat kunt
uitleggen. Kun jij dat ook, uitleggen waarom je zo denkt?
Uuh, ja.
En je vindt het niet lastig om bijvoorbeeld ook woorden daarvoor te vinden?
Nee.
En heb je nog dingen over jezelf geleerd tijdens het filosoferen?
Ja, dat ik wel meer dingen durf te zeggen.
Oké, en helpt het jou ook bij andere dingen, het filosoferen?
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Ja.
Waarbij dan?
Om eigenlijk een soort van voor mezelf op te komen.
Interessant. En zou je nog wel meer lessen willen filosoferen?
Ja.
Waarom?
Dan komen we nog meer te weten.
Waarover?
Andere kinderen.
Oké, en vind je ook die gedachten van andere kinderen interessant?
Ja.
Wat vind je daar dan interessant aan?
Nou, soms dan denk je dan zijn die kinderen niet zo, maar dan bij filosoferen zijn ze wel zo.
Zijn ze dan anders?
Ja, soms wel.
Dank je wel voor je antwoorden.

Interview leerling 10
Het interview gaat over de filosofielessen van de afgelopen dinsdagmiddagen. En wat vond je
van die lessen?
Ik vond het wel interessant. Ik wist eigenlijk nog helemaal niet dat het bestond.
Dus het was echt nieuw voor jou?
Ja.
En wat vond je er interessant aan?
Uuhm, dat je uh, zoals wat is liefde en de laatste keer vond ik de uuh, hoe heet dat ook al weer?
De schoolopdracht?
Uh, ja, de schoolopdracht vond ik wel heel erg leuk ja.
Mm, je vond het leuk om te doen en vond je het ook leerzaam om te doen?
Ja, ik vond het wel leerzaam.
Wat heb je ervan geleerd dan?
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Dat uhm, even terugschakelen wat alles was. Dat uhm, die meneer, die uhm hoe heet ie ook al
weer?
Zo’n filosoof?
Ja, die dat bedacht had, dat die werd vermoord uuhm, werd vermoord uhm, omdat ze het niet
rechtvaardig vonden. Dat vond ik een beetje onlogisch om te doen.
Oké, en tijdens die filosofielessen had iedereen natuurlijk ideeën. Kon je ook jouw ideeën
uitleggen aan anderen?
Ja, ik had wel ideeën, uh, alleen, dan gaf u iemand anders de beurt. Maar dat heeft niet.
Maar je kon wel, je durfde dus wel te vertellen wat je dacht?
Ja.
En was dat voor de filosofielessen dan anders? Van nou, zo’n gekke gedachte durf ik niet zomaar
te delen.
Nou, eigenlijk niet.
Dus daar zit geen verschil in?
Nee, eigenlijk niet.
En wat vond je van de gedachten van andere mensen?
Uh, ja soms dacht ik dat is wel echt waar en soms dacht ik nou, dat is misschien wel anders.
Oké, en durfde je daar dan ook wat van te zeggen?
Soms wel, soms niet.
En waarom soms niet?
Nou, dan ging het toch weer verder of dan twijfelde ik een beetje en dan dacht misschien is het
toch wel of toch niet.
Mm.
Dus, dan uu ja.
Ik begrijp het. En heb je ook dingen over jezelf geleerd?
……
Of over jouw gedachten?
Uuh, ja dat is een heel moeilijke vraag haha.
Filosofeer je nu thuis misschien ook weleens?
Ik denk nu wel in m’n hoofd een beetje, maar niet echt met m’n ouders.
Nee, maar filosoferen kun je ook alleen doen. En wat vind je daar dan van? Als je dat, weleens
zo’n gedachte hebt?

64

Wel interessant. Dan denk ik hoe gaat dat nou, datgene waar ik dan over denk.
En zou je nog wel meer willen filosoferen? Of denk je nou, dat vind ik eigenlijk niet zo
belangrijk.
Uuh, aan de ene kant wel belangrijk en aan de andere kant denk je van ja, het is nodig maar daar
ben jij niet echt voor geschikt.
Oké.
Dus, dan denk ik iemand anders is daar veel beter in dan ik.
Denk je dat?
Uh, dat denk ik wel ja.
Waarom denk je dat?
Nou, ik vind het nogal lastig om gewoon te denken om meer te denken dan uh ja, om door te
denken van bijvoorbeeld over de vraag wat komt er na het leven als je dood bent dat vind ik heel
moeilijk om te denken. Want dat weet je niet en niemand weet dat ook.
Want zou iemand anders daar ook echt beter in kunnen zijn dan?
Misschien wel ja.
Misschien als je meer van denken houdt? Is dat het verschil?
Dat denk ik wel ja.
Hee, dank je wel voor al je antwoorden.

Interview leerling 13
Dit interview gaat over de filosofielessen die we de afgelopen tijd op de dinsdagmiddagen
hebben gehad en jij hebt denk ik in de plusklas ook weleens gefilosofeerd?
Ja.
Die lessen mag je er ook bij betrekken als het algemene vragen over filosoferen zijn.
Wat vind je van filosoferen?
Uuh, ik vind het heel leuk.
En wat vind je er leuk aan dan?
Dat je over vragen antwoorden bedenkt die je normaal niet zou bedenken.
Oké, en vind je het ook leerzaam?
Uh, ja ik denk het wel.
Wat vind je er zo leerzaam aan?
Je bent heel creatief bezig en ik denk dat dat wel goed is.
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Oké, en heb je tijdens de filosofielessen ook altijd dat je jouw gedachten kunt uitleggen of
verwoorden?
Soms wel, soms ook niet.
En hoe komt het dat je dat soms niet hebt?
Uh, dan, ik weet niet echt hoe ik dat moet uitleggen.
En ik vraag me ook af, deel je ook altijd wat je denkt?
Ja meestal wel.
En wat vind je van je eigen gedachten?
Uh, ik vind ze soms wel raar.
Waarom?
Dan denk je bijvoorbeeld hele rare dingen en dan denk je waarom denk je daaraan.
Dat komt misschien omdat je er nu op een hele andere manier over nadenkt dan dat je normaal
doet?
Ja.
En wat vind je van de gedachten van anderen?
Ik vind die wel gewoon, uh, ja je mag denken wat iedereen wil.
Mm, en durf je door het filosoferen ook eerder te delen wat je denkt?
Ja, denk het wel.
En hoe zou dat komen?
Ik heb echt geen idee.
En heb je tijdens die lessen ook dat je alle gedachten die worden gedeeld even waardevol
vindt?
Ja, denk het wel.
En merk je ook verschil met het filosoferen met de plusklas, omdat je dat al langer doet
misschien, en het filosoferen in de gewone klas?
Uh, ja, bij de plusklas doen we meer wat moeilijkere vragen. Dat is natuurlijk de plusklas ook, dus
daar moet je ook wat meer over nadenken.
En vind je dat dan ook moeilijker, die filosofielessen?
Uh, ja, soms wel. Bijvoorbeeld, uh, we hadden de vorige keer wanneer stopt het heelal of wat is
het grootste getal en daar heb je dan allemaal verschillende meningen over, dus dat is wel
moeilijker.
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En vind je dat dan interessant? Dat iedereen er wat anders over denkt of zou je het juist fijn
vinden als iedereen er hetzelfde over denkt?
Nee, dat zou ik een beetje saai vinden.
En dat filosoferen, zou je dat ook vaker op school willen doen of vind je het niet zo heel nuttig?
Uh, het is wel leuk als je het bijvoorbeeld een keer in de week doet zoals nu.
Oké, en ik vroeg me ook af, heb je door het filosoferen ook een ander beeld over jezelf
gekregen?
Uh, een beetje.
En hoe dan?
Nou, gewoon, uh, dat je, uh, jezelf ook uit andere opzichten kunt bekijken zeg maar in plaats van
een ding.
Mm, en heb je ook dingen, heb je ook weleens iets over iemand anders geleerd?
Ja.
En hoe dan?
Als iemand een antwoord gaf en dan dacht je ohja.
Misschien een antwoord wat je niet had verwacht bij die persoon?
Ja.
En filosofeer je thuis weleens?
Nee, niet echt.
Nou dank je wel. Dat waren alle vragen.

Interview leerling 15
Het interview gaat over de filosofielessen die we de afgelopen dinsdagmiddag hebben gehad
en uh, wat vond je van die lessen?
Ik vond het wel leuke lessen.
En wat vond je er leuk aan?
Nou, uh, hoe je die vraag dan kan beantwoorden zeg maar. En hoeveel verschillen er ook tussen
zitten bij de jongens en de meisjes.
Ja, merkte je daar verschil tussen?
Ja, met dat gamen, hun willen liever gamen en die anderen denken ja, en die anderen gingen
toen naar de andere kant natuurlijk.
Oké, en vond je het ook leerzaam die lessen?
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Ja.
Wat heb je geleerd?
Nou, dat je, ja, uh, niet dezelfde mening hoeft te hebben. En ja, dat is het wel eigenlijk.
En durf je nu misschien ook eerder je mening met andere mensen te delen?
Dat denk ik wel ja.
Oké, en als je ergens een mening of een gedachte over had, kon je dat dan ook uitleggen. Kon
je dat onder woorden brengen?
Ja.
Fijn. En uh, even kijken welke vraag we zijn. En wat vond je van je eigen gedachten?
Ik vond dat ik echt na ging denken en dat ik wel goede antwoorden had. Beetje als de rest.
En vond je dat bij anderen ook altijd? Dat ze goede antwoorden hadden?
Ja, alleen soms bij ‘leerling’ dat zei hij dat hij bijvoorbeeld liever wil gamen dan naar school. Dan
denk ik van oké.
En vond je het ook belangrijk dat, tijdens zo’n les, om dat serieus te doen?
Ja.
Waarom?
Nou, omdat je er toch van leert.
En filosofeer je ook weleens op andere momenten?
Ja.
En op wat voor momenten doe je dat dan?
Bijvoorbeeld dat als je bij een taalles, of thuis als er dan een vraag wordt gesteld aan mijn
moeder denk ik soms ook mee.
Oké, en vind je dat dan ook belangrijk om te doen?
Meestal wel.
Want zou je het wel meer op school willen doen?
Ja, meer regelmatig ja.
En waarom?
Omdat ik het toch wel leuke lessen vind en hoe je er van leert. Je leert er bijvoorbeeld meer dan
zeg maar dat dat je bij taal doet of zo.
Want leer je ook andere dingen dan alleen maar nadenken tijdens zo’n les?
Uuh, ja, je leert ook dat zeg maar, ja hoe noem je dat. Je leert ook hoe je vragen moet
beantwoorden. En ja, hoe je vragen moet beantwoorden.
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En over dat denken, heb je er ook anders door leren denken?
Niet echt, want u, niet echt. Meestal denk ik wel zo.
Oké, maar nu ben je je er misschien meer bewust van?
Ja.
Dank je wel. Dat waren alle vragen.

Interview leerling 16
Het interview gaat over de filosofielessen van de afgelopen dinsdagmiddagen. En wat vond je
van die filosofielessen?
Uhm, niet zo heel leuk.
Oké, vertel.
Nou, ik ben er zelf sowieso niet zo heel erg van om de hele tijd overal heel diep over na te gaan
denken. Mm, ja. Ik ben daar gewoon nooit zo heel erg mee bezig.
Vond je het nuttig?
Nie, uuh, niet echt heel erg haha.
En je twijfelt een heel klein beetje, waarom zou je het wel een beetje nuttig kunnen vinden?
Uh, nou het is toch wel weer iets wat je bij leert en bijvoorbeeld je weet ook wel weer wat over de
geschiedenis van de silo, zo, filosofen.
Ja, en dat filosoferen zou je dat dan ook niet zo snel thuis doen of op een ander moment?
Nou, heel soms ik doe het alleen met m’n vader soms alleen, maar dat gaat over de computer en
uh, dus techniek en dan heb ik dat daar met m’n vader over.
Dus echt onderwerpen die jij interessant vindt?
Ja, maar als, alleen als m’n vader tijd heeft doen we dat. Eerst deden we dat vaker dan nu. Want
nu doen we het eigenlijk nooit meer.
Nu heeft je vader daar niet zoveel tijd voor?
Nou.
Of niet zo’n zin in?
Meestal zit ik te gamen.
Ja, je moet toch je tijd verdelen. Je kunt niet alles doen. En tijdens die filosofielessen kon je
verwoorden, kon je uitleggen wat je dacht?
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Uuh, naa, uuh, ja, nou soms vond ik het niet echt leuk , maar soms vond ik het ook wel weer leuk.
En ik dacht soms ook wel van mij hoeft het nou niet perse.
En als je dan op een bepaalde vraag een antwoord of een gedachte erover had, deelde je dat
dan ook met de klas?
Ja, meestal wel.
Want durfde je dat altijd te delen?
Ja, dat durfde ik wel.
En wat vond je van de gedachten van andere mensen tijdens zo’n filosofieles?
Uh, ja, uh, gewoon normaal wel.
En vond je alle gedachten even waardevol?
Nee, want bijvoorbeeld sommige kinderen uit de klas die bijvoorbeeld bij sommige dingen totaal
niet serieus deden.
Dus filosoferen zou je wel serieus moeten nemen?
Ja, als je iets doet moet je het wel serieus nemen.
En door het filosoferen, heb je misschien ook een ander beeld van jezelf gekregen? Dat je nu
anders dacht over bepaalde dingen?
Uh, nee.
En heb je andere kinderen beter leren kennen?
Nee, niet echt.
Of een ander beeld van ze gekregen? Dat je dacht, o, ik had niet gedacht dat jij dat zou denken.
Ja, dat wel.
En wat heb je daar dan aan?
Nou, soms heb je van die kinderen en dan denk je echt zo van die gaan allemaal van die stomme
antwoorden geven, maar dan zeggen ze toch nog wel iets nuttigs.
Ik snap het. En thuis, of op andere momenten als je bijvoorbeeld met je vader filosofeert, helpt
het dan om ergens extra goed over na te denken?
Jawel, dan als het bijvoorbeeld over computers gaat, weet ik ook weer wat meer wat ik voor mijn
eigen computer moet uitzoeken.
Interessant. Bedankt voor je antwoorden.
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Interview leerling 20
Het interview gaat over de filosofielessen die afgelopen tijd hebben hebben gehad en jij hebt
denk ik ook filosofielessen in de plusklas?
Ja.
Die mag je er van mij dan ook bij betrekken, dus als het algemene vragen zijn mag je ook
daaraan terugdenken.
Wat vind je van filosofielessen?
Uuh, op zich wel leuk want je kan heel goed creatief nadenken.
Mm. En vind je het ook leerzaam?
Uuh, de doelen snap ik niet echt, maar het is best wel leerzaam.
Wat snap je er niet aan dan?
Nou, wat voor doel het heeft.
Je zou wat meer, je zou beter willen weten wat heb ik hier nou precies aan?
Ja haha.
Want bij rekenen weet je precies wat je gaat leren en bij taal weet je precies wat je gaat leren.
Oké. Dat zou je dan fijner vinden?
Nou, niet heel erg.
Oké, want wat zou je aan filosoferen kunnen hebben?
Ik denk dat je er beter door kunt gaan denken en creatief denken en betere oplossing zoeken.
Mm, vind je dat belangrijk?
Uuh, best wel.
Oké, en kon jij altijd tijdens het filosoferen verwoorden wat jij denkt? Kun je vertellen, kun je
uitleggen wat jouw gedachten zijn.
Niet altijd want soms is het best moeilijk om iets uit te leggen.
En komt dat door de andere kinderen of komt dat vooral doordat je er zelf gewoon de woorden
niet voor hebt?
Uuh, ik denk dat je zelf de woorden er dan niet voor hebt.
Want durf je wel alles te delen?
Ja.
En is dat in een grote groep nog wel anders dan in een kleine?
Een beetje.
En zit er verschil in tussen uuh, een filosofieles hier in de klas of in de plusklas?
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Ik denk in de plusklas want uh, daar zitten vooral slimme kinderen en die eh, doen dit echt nu al
drie jaar lang. En hier die doen het nu maar een paar keer, dus daar zit wel verschil in ja.
En wat voor verschil merk jij dan?
In de plusklas zijn ze veel creatiever en weten ze veel sneller echt een oplossing voor dingen te
vinden.
Dus denk je dat je dat dan ook wel echt leert door dat filosoferen?
Uh, ik denk het wel.
Oké, dat vind ik wel interessant om te horen. En kun je nu ook eerder vertellen doordat je
steeds maar weer filosofeert wat je denkt?
Uuh, dat weet ik niet echt.
Oké, en heb je misschien ook iets over jezelf geleerd tijdens het filosoferen?
Uuhm, niet echt denk ik.
Oké, ook niet over je eigen gedachten?
Dat wel we hadden ook een keer een filosofieles over denken, dus dat wel.
En uhm, durf je nu ook eerder te vertellen wat je vindt van iets? Wat je denkt over iets?
Uhm, ja.
En hoe komt dat?
Nou, bij de plusklas doen we ook altijd vind je het wel of vind je het niet en dan kun je natuurlijk
ook heel goede argumenten hebben.
Oké, ik snap het. Dus dan ben je toch bezig met het argumenten bedenken.
Ja.
Oké, en helpt het je ook weleens bij andere denken bij andere dingen gewoon buiten school?
Dat je denkt, o, nu ben ik eigenlijk aan het filosoferen.
Nee, ik denk er niet echt aan eigenlijk.
Zou het misschien automatisch gaan?
Ja, dat ja.
Ik snap het. En wat vind je gewoon van filosoferen gewoon in het algemeen?
Het is weinig leren op zich, het is gewoon meer doen en gewoon uuh, je eigen mening vertellen
en zeggen wat je denkt.
Want zou je filosoferen, zou je dat ook echt kunnen leren denk je?
Als je het veel doet word je er wel beter in. Ja het is een soort van leren.
Oké, dank je wel.
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Interview leerling 21
Het interview gaat over de filosofielessen die we de afgelopen tijd op dinsdagmiddag hebben
gedaan. Wat vond je van die lessen?
Ja, ik vond ze eigenlijk wel grappig, want zo ga je meer nadenken over uhm, alles eigenlijk.
Doe je dat dan ook weleens thuis nu?
Uh, nee haha.
Dus alleen tijdens die filosofielessen?
Ja, dat wel.
Oké.
Dan is het wel zo dat je er extra over na gaat denken.
En wat vind je daar dan van?
Ik vind het eigenlijk best wel gaaf. Want dan zie je dat als je normaal gaat danken van ooooh,
denk je nu misschien van oké, misschien is het toch wel anders dan dat je eigenlijk denkt.
Oké, en komt dat misschien ook doordat, uhm, andere mensen ook over datzelfde onderwerp
nadenken, maar andere antwoorden hebben?
Ja, ik denk het wel dat je dat nog extra daardoor gaat doen ja.
Mm, en wat vond je van je eigen gedachten?
Uh, verrassend eigenlijk haha.
Hoe dan?
Nou, ik had eigenlijk niet gedacht dat ik zo zou denken dan. Ik had gedacht dat als ik het zo zou
denken als ik nu denk dat ik dan andere antwoorden geef dan dat als ik het voor de
filosofielessen had gedaan.
En wat vond je van de gedachten van andere mensen?
Uh, eigenlijk ook wel gewoon, uuh ja, iedereen heeft zijn eigen mening, dus ik denk gewoon
normaal ja
En heb je ook wel dingen over jezelf geleerd?
Ja. Dat wel ja.
Wat dan?
Dat ik soms wat meer, uh, denk over, denk dat ik meer moet nadenken over iets dat ik niet gelijk
denk, zeg maar, hoe noem je dat nou. Dat je bij voorbaat al iets denkt over iets of iemand. Hoe
noem je dat nou?
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Een vooroordeel?
Ja, een vooroordeel ja.
En heb je ook dingen over andere mensen geleerd?
Nee, dat niet echt.
En durfde je ook echt te vertellen wat je dacht?
Uuh, ja, meestal wel ja.
En kon je ook vertellen wat je dacht? Kon je daar woorden voor vinden?
Ja, meestal wel.
En heb je nog andere dingen door de filosofielessen geleerd? Niet alleen het nadenken?
Niet echt verder nog veel meer. Wel gewoon leren.
En zou je nog wel meer willen filosoferen? Ja, dat wel.
Waarom? Nou, dat het meer praten is en het is natuurlijk wel een soort nadenken over hoe alles
zeg maar is en je denkt meer diep over een ding na en dat vind ik best wel bijzonder om te doen.
Vind je het ook nuttig?
Ja.
Wat zou je aan de filosofieles kunnen hebben gewoon in je dagelijks leven?
Nou, dat je bijvoorbeeld meer over dingen weet dat je weet hoe dingen zit als het ware, dat je
uh, ik weet niet hoe je dat moet uitleggen. Uh, dat het zo is van uh, dat je, ik ben hem kwijt.
Dat geeft niet.
Dat je meer weet hoe alles bij elkaar zit en hoe je alles moet doen en zo. En dat je meer weet, ik
ben het echt even kwijt, uuuhm.
Of je ook op andere momenten soms iets aan filosofie zou kunnen hebben.
Ja, dat wel.
Soms zit je ook over iets na te denken en dan weet je niet meer waar je nou was met je
gedachten.
Ja, dan praat je erover en dan denk je ineens huh waar had ik het nou over…
Is dat erg denk je?
Nee, ik denk het niet.
En tijdens de filosofielessen had je, uh, ook het idee dat alle kinderen in de klas wel durfden te
vertellen wat ze dachten?
Ja, ik had wel het idee dat ook de kinderen die meestal stil zijn dat ook wel wat meer, zeg maar
praatten erover. Want iedereen kan daarin natuurlijk wel z’n echte mening geven.
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Oké, want waren er ook dingen fout tijdens zo’n les?
Nee.
Prima, nou dat waren ondertussen alle vragen en je was ook de laatste. Dank je wel en succes met
je werk.
Dank u.

5.2 Eerste codering
Oranje – mening filosoferen
Blauw – leerrendement filosoferen
Paars – verwoorden en delen gedachten tijdens de les
Groen- eigen gedachten
Geel – gedachten anderen
Roze – filosoferen buiten de les
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5.3 Codering interviews in tabellen en axiale codering
1.  

Mening over filosofie/ filosoferen in de klas.

Axiaal coderen
Positief

Negatief

Voorwaarden

Overig

Leuk (7)

Niet leuk

Moet passen bij leerling

Nieuw (2)

Grappig

Belang

Belangrijk om serieus te doen

Verschillen j/m

Gaaf

Niet belangrijk

Bezigheid

Bijzonder

Nuttig (2)

Nadenken

Interessant

Handig

Creatief nadenken

Gezellig

belangrijk (2)

Zelf bedenken

Een beetje belangrijk

Andere antwoorden dan normaal bedenken

Meestal belangrijk

Bron

Tekst

Open codering

Leerling 2

Ik vond het wel erg leuk.

Erg Leuk

Leerling 2

Gezellig, samen nadenken en het is altijd wel gezellig

Gezellig

in de klas.
Leerling 4

Wel leuk. De vragen die er waren.

Wel leuk

Leerling 4

Leuk dat je je eigen school gaat bedenken en zo.

Zelf bedenken

I: En vind je het belangrijk om op school te
filosoferen?
Uuh, een beetje, want niet iedereen heeft er dan

Een beetje belangrijk

weleens zin in, maar het is wel leuk.
Leerling 5

Het is leuk en handig.

Leuk
Handig

Leerling 5

Ik vind het op zich wel belangrijk.

Belangrijk.

Leerling 7

Vond ik wel leuk. Omdat ik het eigenlijk nog nooit heb

Leuk

gehad en eigenlijk een soort nieuw vak.

Nieuw

I: vond je het nuttig?

Leerling 10

Leerling 10

Ja

Nuttig

Ik vond het wel interessant. Ik wist nog helemaal niet

Interessant

dat het bestond.

Nieuw

Aan de ene kant wel belangrijk en aan de andere kant

Nodig

denk je van ja, het is nodig maar daar ben jij niet echt

Belangrijk

voor geschikt
Leerling 13

Ik vind het heel leuk.

Heel leuk.

Leerling 13

Dat je antwoorden bedenkt die je normaal niet zou

Andere antwoorden dan normaal

bedenken.

Bedenken

Ik vond het leuke lessen.

Leuk

Leerling 15

Verschillen jongens/ meisjes
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Hoeveel verschillen er ook zitten tussen bij de jongens
den de meisjes.
I: Vind je het ook belangrijk om te doen?

Meestal belangrijk

Meestal wel.
Leerling 16

Niet zo heel leuk.

Niet leuk

Ik ben er zelf niet zo heel erg van om de hele tijd

Niet passend bij leerling

overal heel diep over na te denken.
Van mij hoeft het niet per se.

Niet belangrijk

Leerling 16

Als je het doet moet je het wel serieus nemen.

Belangrijk om serieus te doen

Leerling 20

Op zich wel leuk want je kan heel goed creatief

Leuk

nadenken

Creatief nadenken

Ik vond ze eigenlijk wel grappig, want zo ga je meer

Grappig

nadenken over uhm, alles eigenlijk.

Nadenken

Leerling 21

Ik vind het eigenlijk best gaaf.
Gaaf
Leerling 21

Je denkt meer diep na en dat vind ik best wel

Bijzonder

bijzonder om te doen
I: Vind je het ook nuttig?
Ja

2.  

Nuttig

Leerrendement filosofie

Axiaal coderen
Leerzaam

Denkvaardigheid

Inzichten

Regelmaat

Leerzaam (4)

Beter denken

Verschillen

Meer filosoferen

Niet nuttig

Nadenken (2)

Eigen ideeën

Wekelijks

Best leerzaam

Anders denken

Dingen over andere kinderen

Niets van geleerd

Doordenken

Andere meningen

Vaardigheden

Kennis

Overig

Kiezen

Filosofen (2)

Meer leren dan bij taal

Antwoorden in moeilijke

Nieuwe dingen (2)

Leerbaar

situaties
Oplossingen zoeken

Doelen onduidelijk

Creatief (2)
Vragen beantwoorden

Bron

Tekst

Open codering

Leerling 2

Het was heel leerzaam.

Leerzaam

Je kon heel goed erover nadenken. En.. ja, je kon ook

Nadenken

je eigen ideeën eruit halen.

Eigen ideeën

Leerling 4

Hoe je bijvoorbeeld anders kan nadenken

Anders denken

Leerling 5

Ik vond het op zich wel erg leerzaam.

leerzaam
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Leerling 5

Nou, bijvoorbeeld bekende filosofen.

Filosofen

..en bij de plusklas leren we vooral echt nadenken en

Nadenken

goed doordenken en hier is het weer op een andere

Doordenken

manier waar ik weer veel van leer
Leerling 5

..als ik iets wil kiezen hoe ik erover na moet denken

Kiezen

Leerling 5

…als je in een moeilijke situatie zit je ook antwoord

Antwoorden moeilijke situaties

kan geven
Leerling 7

I: Heb je er ook iets van geleerd?

Niets van geleerd

Uhm, nee, niet dat ik weet.
I: Wat vond je er nuttig aan?

Nieuwe dingen

Sommige dingen want die wist je nog niet
Leerling 7

I: Zou je nog wel meer willen filosoferen?

Meer filosoferen

Ja.
I: Waarom?
Dan komen we nog meer te weten.

Dingen over andere kinderen

I: Waarover?
Andere kinderen.
Leerling 10

Ja, ik vond het wel leerzaam.

Leerzaam

Leerling 13

I: Vind je het ook leerzaam?

Leerzaam

Ja ik denk het wel.
Je bent heel creatief bezig en ik denk dat dat wel

Creatief

goed is.
Leerling 13

Het is wel leuk als je het bijvoorbeeld een keer in de

Wekelijks

week doet zoals nu.
Leerling 15

En hoeveel verschillen er ook tussen zitten bij jongens

Verschillen

en meisjes
I: Wat heb je geleerd?

Leerling 15

Dat je, ja, uh, niet dezelfde mening hoeft te hebben.

Andere meningen

Je leert er bijvoorbeeld meer dan dat je bij taal doet

Meer leren dan bij taal

of zo.

Leerling 16

Je leert ook hoe je vragen moet beantwoorden.

Vragen beantwoorden

I: Vond je het nuttig?

Niet nuttig

Nee, uuh, niet heel erg haha.
Leerling 16

Uh, nou, het is toch wel weer iets wat je bij leert en

Nieuw

bijvoorbeeld je weet ook wel weer wat over de

Geschiedenis filosofen

geschiedenis van de silo, filosofen.
Leerling 20

De doelen snap ik niet echt, maar het is best wel

Doelen onduidelijk

leerzaam.

Best leerzaam

I: Je zou meer willen weten wat heb ik hier nou precies
aan?
Ja haha.
Leerling 20

Ik denk dat je er beter door kunt gaan denken en

Beter denken

creatief denken en betere oplossingen zoeken.

Creatief
Oplossingen zoeken
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Leerling 20

Als je het veel doet word je er wel beter in. Ja het is

Leerbaar.

een soort van leren.

3.  

Verwoorden en delen gedachten tijdens de les

Axiaal coderen
Delen

Verwoorden

Voorwaarden

Kon gedachten delen (2)

Moeilijk uit te leggen

Niet te moeilijke vragen

Wel durven (2)

Lastig

Meestal gedachten delen

Uitleggen mogelijk met

(2)

juiste woorden(2)

Mening eerder delen

Soms goed verwoorden
Kon verwoorden
Niet altijd uitleggen
Geen woorden

Bron

Tekst

Leerling 2

I: En die eigen ideeën, kon je die ook altijd

Open codering

verwoorden als je dingen dacht of als je een idee had
kon je dan vertellen aan de klas of aan
groepsgenoten, waar je over dacht?

Kon gedachten delen

Ja, het kon wel. Het waren niet echt te moeilijke

Niet te moeilijke vragen

vragen
Leerling 4

De meeste wel, maar soms niet, want dan vind ik het

Moeilijk uit te leggen

een beetje moeilijk hoe ik dat dan moet uitleggen
Leerling 5

Dat vond ik nog weleens lastig

Lastig

Ik heb tot u toe nog niet gehad dat ik iets niet durfde

Wel durven

te zeggen. Het is ook je eigen mening achtig iets.
Leerling 7

I: Kun je uitleggen waarom je zo denkt?

Uitleggen mogelijk met juiste

Ja.

woorden

I: En vond je het dan niet moeilijk om daar woorden
voor te vinden?
Nee.
Leerling 10

I: Je durfde dus wel te vertellen wat je dacht?

Wel durven

Ja.
Leerling 13

I: En heb je tijdens de filosofielessen ook altijd dat je

Soms goed verwoorden

jouw gedachten kunt uitleggen of verwoorden?
Soms wel, soms niet.
Leerling 13

I: Deel je ook altijd wat je denkt?
Ja, meestal wel.

Meestal gedachten delen
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Leerling 15

I: En durf je nu ook eerder je mening met andere

Mening eerder delen

mensen te delen?
Dat denk ik wel ja.
Leerling 15

I: Kon je dat onder woorden brengen?

Verwoorden

Ja.
Leerling 16

I: Deelde je dat dan ook met de klas?

Gedachten delen

Ja, meestal wel.
Leerling 20

I: Kun je uitleggen wat jouw gedachten zijn?
Niet altijd want soms is het best moeilijk om iets uit te
leggen.

Niet altijd uitleggen

Ik denk dat je zelf de woorden er dan niet voor hebt.
Geen woorden

Leerling 21

I: Durfde je ook echt te vertellen wat je dacht?

Meestal gedachten delen

Ja, meestal wel ja.
I: Kon je daar woorden voor vinden.

Juiste woorden

Ja, meestal wel.

4.  

Gedachten over jezelf

Axiaal coderen
Onderdeel

Anders

Positief

Gedachten over zichzelf

Anders dan normaal (4)

Trots op eigen ideeën

Eigen ideeën

Eigen gedachten soms raar

Recht eigen mening

Karakter

Verrassende eigen gedachten

Eigenschappen

Jezelf leren kennen

Onzekerheid

Moeilijk om te denken

Een beetje een ander zelfbeeld

Misschien domme antwoorden

Deelbaarheid

Niet anders door leren denken

Anderen zijn beter

Eerder ideeën delen (2)

Zelf nadenken

Niet durven

Opkomen voor jezelf

Ook uit andere opzichten bekijken

Neutraal

Meer durven zeggen

Geen ander zelfbeeld

Soms gewoon

Einde van de filosofielessen meer
durven delen

Geleerd over zichzelf
Minder snel vooroordelen hebben
Geen dingen over zichzelf geleerd
Meer bewust van denken
Alleen over eigen gedachten tijdens
een les hierover

Eerder vertellen wat je vindt
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Bron

Tekst

Open codering

Leerling 2

Je kon ook je eigen ideeën eruit halen

Eigen ideeën

Leerling 2

Het was ook een beetje van je eigen karakter

Karakter

Leerling 2

I: En van je eigen ideeën, ben je daar dan ook weleens

Trots op eigen ideeën

trots op?
Ja, soms wel.
I: Wat vond je van je eigen gedachten?
Soms was ik er wel een beetje trots op.
Leerling 2

En nu heb ik ook van anderen geweten dat ze ook

Jezelf leren kennen

super goede ideeën hebben en zo. En heb ik ook
mezelf een beetje leren kennen.
Durf je ook op andere momenten misschien nu je
ideeën eerder te delen?

Eerder ideeën delen

Ja, eigenlijk wel.
Leerling 4

Soms denk ik wel bij mezelf hoe kom ik daar dan op.

Anders dan normaal

Soms denk ik wel gewoon ja, gewoon gewoon.
Soms gewoon
Leerling 4

I: Heb je door het filosoferen een ander beeld van

Ander gedachten dan normaal

jezelf gekregen?
Ja, uh, soms een beetje want dan denk ik zo van naja
dat ik dan op iets, daar denk ik dan eigenlijk nooit aan
en nu dan wel.
Leerling 5

Nou, op zich, soms ben ik er wel bewust van dat

Anders

eigenlijk dat wanneer ik over iets nadenk dat het heel
anders is dan ik het in werkelijkheid normaal dacht
Leerling 5

Nou, ik vind dat ik gewoon mag zeggen wat ik wil en

Recht eigen mening

zo is het.
Leerling 7

Nou, sommige dingen dacht ik wel, maar denk ik van
ja, waarom zei ik dat niet.
I: Want je durfde ook alles te zeggen?

Niet durven

Uuh, nee.

Misschien domme antwoorden

Soms denk ik van is het een dom antwoord.
Leerling 7

I: En durf je nu misschien ook meer te delen dan

Einde van de filosofielessen meer

tijdens de eerste filosofielessen?

durven delen

Ja, dat wel.
Omdat het eigenlijk een soort les is dat je eigenlijk
alles durft te zeggen.
Leerling 7

I: Heb je nog dingen over jezelf geleerd tijdens het

Meer durven zeggen

filosoferen?
Ja, dat ik meer dingen durf te zeggen.
Leerling 7

Om eigenlijk een soort van voor mezelf op te komen.

Opkomen voor jezelf
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Leerling 10

Dus, dan denk ik iemand anders is daar veel beter in

Andere zijn beter

dan ik.
Nou, ik vind het nogal lastig om gewoon te denken

Moeilijk om te denken

om meer te denken dan uh ja, om door te denken van
bijvoorbeeld over de vraag wat komt er na het leven
als je dood bent dat vind ik heel moeilijk om te
denken. Want dat weet je niet en niemand weet dat
ook.
Leerling 13

I: En wat vind je van je eigen gedachten?

Eigen gedachten soms raar

Ik vind ze soms wel raar.
Leerling 13

I: Durf je door het filosoferen ook eerder te delen wat

Eerder delen wat je denkt

je denkt?
Ja, ik denk het wel.
Leerling 13

I: Heb je door het filosoferen ook een ander beeld

Een beetje een ander zelfbeeld

over jezelf gekregen?
Een beetje. Jezelf ook uit andere opzichten kunt

Ook uit andere opzichten bekijken

bekijken zeg maar in plaats van een ding.
Leerling 15

I: Wat vond je van je eigen gedachten?

Zelf nadenken

Ik vond dat ik wel echt ging nadenken en dat ik wel
goede antwoorden had.
Leerling 15

I: Heb je er ook anders door leren denken?

Niet anders door leren denken

Niet echt, want uh, niet echt. Meestal denk ik wel zo.
I: ben je je er misschien meer bewust van?

Meer bewust van denken

Ja, dat wel.
Leerling 16

I: Heb je misschien ook een ander beeld van jezelf

Geen ander zelfbeeld

gekregen?
Uh, nee.
Leerling 20

I: Heb je misschien ook iets over jezelf geleerd tijdens

Geen dingen over zichzelf geleerd

het filosoferen?
Uuhm, niet echt denk ik.

Alleen over eigen gedachten tijdens

I: Ook niet over je eigen gedachten?

een les hierover

Dat wel, we hadden ook een keer een filosofieles over
denken, dus dat wel.

Eerder vertellen wat je vindt.

I: Durf je nu eerder te vertellen wat je vindt van iets?
Wat je denkt over iets?
Uuhm, ja.
Leerling 21

…misschien is het toch wel anders dan dat je eigenlijk
denkt.
Nou, ik had eigenlijk niet gedacht dat ik zo zou
denken dan. Ik had gedacht dat als ik het zo zou
denken als ik nu denk dat ik dan andere antwoorden
geef dan dat als ik het voor de filosofielessen had
gedaan.

Anders dan normaal
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Leerling 21

I: Wat vond je van je eigen gedachten?

Verrassende eigen gedachten

Verrassend eigenlijk.
Leerling 21

I: En heb je ook wel dingen over jezelf geleerd?

Geleerd over zichzelf

Ja. Dat wel ja. …dat ik meer moet nadenken over iets

Minder snel vooroordelen hebben

dat ik niet gelijk denk… dat je bij voorbaat al iets
denkt over iemand. Hoe noem je dat nou?
I: Een vooroordeel?
Ja, een vooroordeel.

5.  

Gedachten over anderen

Axiaal coderen
Positief

Negatief

Leuke antwoorden

Niets over andere geleerd

Goed doordacht

Neutraal

Goede ideeën

Gedachten anderen zijn normaal

Bijzonder

Anders

Je leert meer over anderen

Gewoon

Anderen hebben meestal goede antwoorden

Overig

Waardevol mits serieus

Leerlingen zijn anders tijdens filosoferen

Nuttigere antwoorden van anderen dan verwacht

Vergelijken

Gedachten zijn even waardevol

Iedereen mag denken wat iedereen wil (3)

Gedachten anderen zijn interessant

Stille mensen praten meer

Bron

Tekst

Open codering

Leerling 2

Ik vond het wel leuke antwoorden, goed over

Leuke antwoorden

nagedacht.

Goed doordacht

En nu heb ik ook van anderen geweten dat ze ook

Goede ideeën

super goede ideeën hebben en zo.
Leerling 4

I: En wat denk je van wat anderen weleens delen
tijdens de filosofieles?

Leerling 7

Ook wel bijzonder omdat dan kom ik daar

Bijzonder

bijvoorbeeld weer niet op en andere dan wel.

Anders

I: Zou je meer lessen willen filosoferen?
Ja.
I: Waarom?
Dan komen we nog meer te weten.

Je leert meer over anderen

I: Waarover?
Andere kinderen.
I: En vind je ook die gedachten van andere kinderen
interessant?

Gedachten anderen zijn interessant
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Ja.
Nou , soms dan denk je dan zijn die kinderen niet zo,

Leerlingen zijn anders tijdens

maar dan bij filosoferen zijn ze wel zo.

filosoferen

I: Zijn ze anders?
Ja, soms wel.
Leerling 10

I: Wat vond je van de gedachten van andere

Vergelijken

kinderen?
Ja, soms dacht ik dat is wel waar en soms dacht ik nou,
dat is misschien wel anders.
Leerling 13

I: En wat vond je van die gedachten van anderen?

Iedereen mag denken wat iedereen

Ik vind die wel gewoon, uh, ja, je mag denken wat

wil

iedereen wil
Leerling 13

En heb je tijdens die lessen ook dat je alle gedachten
die worden gedeeld even waardevol vindt?

Leerling 15

Ja, dat denk ik wel.

Gedachten zijn even waardevol

I: Vond je dat anderen goede antwoorden hadden?

Anderen hebben meestal goede

Ja, alleen soms bij een leerling dan zei hij dat hij

antwoorden

bijvoorbeeld liever wil gamen dan naar school. Dan
denk ik van oké.
Leerling 16

I: En wat vond je van de gedachten van andere

Gedachten anderen zijn normaal

mensen tijdens zo’n filosofieles?
Uh, ja, uh, gewoon normaal.

Waardevol mits serieus

I: Vond je alle gedachten even waardevol?
Nee, want bijvoorbeeld sommige kinderen uit de klas
die bijvoorbeeld bij sommige dingen totaal niet
serieus deden.
Leerling 16

Nou, soms heb je van die kinderen en dan denk je

Nuttigere antwoorden van anderen

echt zo van die gaan allemaal van die stomme

dan verwacht

antwoorden geven, maar dan zeggen ze toch iets
nuttigs
Leerling 21

I: En wat vond je van de gedachten van andere
mensen?

Gewoon

Uh, eigenlijk ook wel gewoon, uuh, ja, iedereen heeft

Leerling 21

zijn eigen menig, dus ik denk gewoon normaal.

Eigen mening

I: Heb je ook dingen over andere mensen geleerd?

Niets over andere geleerd

Nee, dat niet echt.
Leerling 21

Ik had wel het idee dat ook de kinderen die meestal

Stille mensen praten meer

stil zijn dat ook wel wat meer, zeg maar praten erover.
Want iedereen kan natuurlijk wel z’n echte mening
geven.

6.  

Filosoferen buiten de les

Axiaal coderen

Mening
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Alleen/samen

Momenten

Onderwerpen

Niet met een vriendje

Op vrolijke/ treurige momenten

Over dingen meegemaakt op school

Alleen denken

Soms thuis: niet kunnen slapen

Hoe dingen zitten

Soms met vader

Soms in het dagelijks leven

Onderwerpen eigen interesse

Tijdens taalles

Eerder ideeën delen

Thuis bij vragen
Niet echt thuis
Helpt bij andere dingen: voor mezelf
opkomen
Nuttig buiten de les
Niet buiten school
Automatisch

Bron

Tekst

Leerling 2

I: En ook als je dan thuis zou zijn, en je zou

Open codering

bijvoorbeeld vrolijk zijn, zou je dan ook nadenken of
filosoferen over iets of denk je, na, dat past niet echt
bij mij?

Leerling 2

Lijkt me wel leuk, maar als ik echt met een vriendje

Leuk

ben en we gaan ergens naar toe, dan denk ik niet.

Niet met een vriendje

I: En durf je ook op andere momenten misschien nu je

Eerder ideeën delen

ideeën eerder te delen?
Ja, eigenlijk wel.
I: En die filosofielessen zou je die ook op andere
momenten kunnen gebruiken?
Ja, volgens mij wel. Op van die momenten waarop je

Op vrolijke/ treurige momenten

treurig bent of juist heel erg vrolijk.
Leerling 4

I: En filosofeer je zelf thuis nog weleens?

Soms thuis: niet kunnen slapen

Soms als ik niet kan slapen ga ik over dingen
nadenken.
Leerling 5

I: En gebruik je filosofie nu ook weleens in je dagelijks

Soms in het dagelijks leven

leven?
Niet zo vaak, maar som wel. Naja, soms dan heb ik iets
op school meegemaakt en dan ga ik thuis met mijn

Over dingen meegemaakt op school

ouders bespreken en dan ga ik een beetje filosoferen
ermee.
Leerling 7

I: En helpt het je nu ook bij andere dingen, het

Helpt bij andere dingen: voor mezelf

filosoferen?

opkomen

Ja. Om eigenlijk voor mezelf op te komen.

Leerling 10

Ik denk nu wel in m’n hoofd een beetje, maar niet met
m’n ouders.

Alleen denken
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Leerling 13

I: Filosofeer je thuis weleens?

Niet echt thuis

Nee, niet echt.
Leerling 15

I: Filosofeer je ook weleens op andere momenten?
Ja.
I: En op wat voor momenten doe je dat dan?
Bijvoorbeeld dat als je bij een taalles, of thuis als er

Tijdens taalles

een vraag wordt gesteld aan mijn moeder denk ik

Thuis bij vragen

soms ook mee.
Leerling 16

I: En dat filosoferen, zou je dat dan ook niet zo snel
thuis doen of op een ander moment?
Nou, heel soms doe ik het alleen met m’n vader soms
alleen, maar dan gaat het over de computer en uh,

Soms met vader

dus over techniek..
I: Dus echt over onderwerpen die jij interessant vindt?

Onderwerpen eigen interesse

Ja
Leerling 20

I: En helpt het je ook weleens bij andere dingen
gewoon buiten school? Dat je denkt, o, nu ben ik
eigenlijk aan het filosoferen?

Niet buiten school

Nee, ik denk er eigenlijk niet echt aan eigenlijk.
I: Zou het misschien automatisch gaan?

Automatisch

Ja, dat ja.

Leerling 21

I: Wat zou je aan de filosofieles kunnen hebben

Hoe dingen zitten

gewoon in je dagelijks leven?
Nou, dat je meer over dingen weet dat je weet hoe
dingen zitten als het ware.
Leerling 21

I: Of je ook op andere momenten iets aan filosofie zou
kunnen hebben.
Ja, dat wel.

Nuttig buiten de les
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Bijlage 6: Filosofielessen
Filosofieles 1: Ik ben, dus ik besta!
Doelen:
De kinderen kunnen aan het eind van de les vertellen wie zij zijn. Ze kunnen verdiepende
vragen aan elkaar stellen waardoor ze de ander helpen verder te denken. Ook kunnen zij in hun
eigen woorden uitleggen wat de begrippen filosoferen en filosofie inhouden.

Kernvragen (Brenifier, 2007):
Wie ben je?
Waar besta je uit?
Bestaan jouw gedachten?
Hoe zou het zijn als iedereen hetzelfde is?
Ben jij hetzelfde als andere mensen?
Kies jij wie je bent?

Startvraag en denkvraag:
Wanneer ben jezelf?
Mensen zeggen weleens, ‘ik was vandaag niet mezelf’. Wanneer ben je dan ‘jezelf?’ kun je niet
jezelf zijn? Kan er iemand anders net als jou zijn? Wat maakt jou tot wie je bent?

Benodigdheden:
-   startvraag op bord, eventuele vervolgvraag op bord
-   Uitleg filosofie/ filosoferen op bord
-   werkblad 1 voor iedere leerling

Lesverloop
Tijd

Lesonderdeel

Bezigheid

5 minuten

Introductie onderwerp

Onderwerp behandelen: we gaan vandaag nadenken
over wie we zijn. Ook wordt nu uitgelegd dat de
kinderen gaan filosoferen. Ik vraag de kinderen of ze
dit kennen en leg uit wat het is: nadenken over een
onderwerp, meestal een vraag waar je geen ‘kant-en-
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klaar’ antwoord op kan geven, en dat wat je denkt
bespreken.

10 minuten

Voorbereiding

Kinderen maken het werkblad over zichzelf. Ze
schrijven kenmerken en dingen die bij hen passen op.
Ze doen dit individueel. Leerkracht loopt rond en help
de kinderen wanneer ze niet verder komen en stelt
vragen.

10 minuten

Introductie denkvraag

Klassikaal worden de ingevulde werkbladen
besproken.
Nadat de kinderen over zichzelf hebben nagedacht en
de conclusie hebben getrokken dat iedereen anders
is, wordt de de denkvraag geïntroduceerd: Wanneer
ben je jezelf? Hier mogen de kinderen kort op
reageren. Vervolgens schets de leerkracht een context
waarbij de uitspraak: ik was niet mezelf voorbijkomt.
Hierna wordt aan de leerlingen gevraagd of zij deze
uitspraak kennen en weleens gebruiken. Vervolgens
blijft die vraag op het digibord staan met daaronder
de vragen:
-gebruik jij deze uitspraak weleens?
-wat wordt ermee bedoeld volgens jou?
-kan dat eigenlijk wel, niet jezelf zijn? Ben je niet altijd
jezelf?

10 minuten

Kern

De klas is verdeeld in drietallen. Hierin gaan de
leerlingen nadenken over het onderwerp: de vragen
op het bord worden behandeld. De leerkracht luister
naar de gesprekken en probeert door te vragen en
boeiende uitspraken te onthouden.

5 minuten

Kern

Klassikaal bespreken we de vragen: zijn er boeiende
antwoorden? Wat moet er gedeeld worden? Hierna
probeer ik samen met de klas tot een vervolgvraag te
komen. Ook deze moet gaan over ‘jezelf’. Wanneer er
niets uit de klas komt, heb ik de vraag: kun je iemand
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anders worden of blijf je altijd dezelfde persoon? Kan
iemand veranderen?

5 minuten

Kern

Kinderen gaan weer uiteen in dezelfde drietallen en
praten over de vervolgvraag.

10 minuten

Evaluatie en afsluiting

Samen met de kinderen bespreken we de conclusies
en de denkbeelden. Waar zijn de kinderen gekomen.
Ook vraag ik de leerlingen hoe ze de les vonden. Wat
heb je geleerd of ben je te weten gekomen? Hoe heb
je dit geleerd/ ben je dit te weten gekomen? Kun je
uitleggen dat we vandaag hebben gefilosofeerd?
Waar zou je nog meer over willen filosoferen?

totaal: 55
minuten
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Hier ben ik minder goed in…..

Wanneer ik een miljoen zou hebben...

Ik hou van….
Ik heb een hekel aan….

Als de wereld morgen zou vergaan zou
ik…

Mijn goede eigenschappen zijn…
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Filosofieles 2: Bezit

Introductie:
Korte uitleg Socrates, beroemde filosoof uit de Klassieke Oudheid aan de hand van een filmpje
en kijkvraag hierbij. Vervolgens voert de leerkracht een Socratisch gesprek met een leerling aan
de hand van de startvraag.

Startvraag:
Wat maakt dat iets van jou is?

Denkvragen:
Stelen, waarom mag dit niet in onze maatschappij?
En als iemand heel arm is en ontzettende de honger heeft, mag het dan een enkele appel
pakken of is dat ook fout?
Hoe komt het dat jij meer bezit dan iemand anders? Is dat eerlijk? Zou je niet moeten delen?

Lesdoelen:
Aan het eind van de les weten de leerlingen wat een Socratisch gesprek is. Zij kunnen dit zelf voeren. Ook
kunnen de leerlingen doormiddel van dit gesprek dieper op een onderwerp ingaan en zo dichterbij
onderliggende gedachten komen. De kinderen geven aan het eind van de les een wel onderbouwde
mening over het begrip bezit.

Werkvorm: Socratisch gesprek

Benodigdheden: verhaal over stelen, verhaal over de mier en de sprinkhaan (Withworth, 2009), doelen
op bord, kaartjes met vragen voor het Socratisch gesprek, lijst met tweetallen waarin de groep is
verdeeld, presentatie met onder andere informatie en filmpje over Socrates (NTR-HUMAN, 2015).
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Lesverloop:
Tijd

Lesonderdeel

Bezigheid

10 minuten

Introductie onderwerp en

Deze les wordt geïntroduceerd doormiddel

behandelen van de doelen

van een filmpje over Socrates. De leerlingen
moeten goed opletten en onthouden welke
filosofische vragen zij voorbij horen komen.
Na het filmpje wordt dit besproken. Ook de
andere belangrijke informatie die de
leerlingen hebben gehoord komen aan bod.
Hierna worden de lesdoelen van deze les
besproken: Je leert een Socratisch gesprek te
voeren. Je denkt na over het onderwerp bezit.
Dan volgt een Socratisch gesprek gevoerd
door de leerkracht en een leerling. De
leerkracht neemt de rol van Socrates in en
blijft door vragen. Het gesprek gaat over de
vraag: wat is bezit? Eerst krijgen alle leerlingen
een minuut de tijd om ne ta denken over de
vraag, pas daarna kiest de leerkracht een
leerling voor een Socratisch gesprek. De
andere leerlingen wordt na afloop gevraagd
wat dit gesprek nou een ander soort gesprek
maakt.

10 minuten

Verhaal

Hierna wordt een verhaal verteld over stelen.
Van tevoren staan de luistervragen op bord:
waar gaat et verhaal over? Wat valt je op?
Welke vragen roept het bij je op?
Na het verhaal mogen de kinderen antwoord
geven op de vraag.

3 minuten

Introductie denkvraag

Aan de hand van het verhaal en de vragen van
de kinderen wordt de denkvraag opgesteld.
Indien nodig gebruikt de leerkracht de vraag:
Alles wat we op de wereld bezitten moeten
we eerlijk verdelen.
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20 minuten

Kern

De kinderen gaan in tweetallen uiteen. Ze
krijgen vragen mee die hen op weg kunnen
helpen met het Socratisch gesprek over de
denkvraag. Om de twee minuten wisselen ze
van rol in het gesprek. Als er tijd is kunnen ze
samen verder over het onderwerp bezit
nadenken. Welke vragen roept het bij hen op?
Na het verhaal over het stelen krijgen ze ook
het verhaal over de sprinkhaan en de mier te
horen. De mier heeft heel de winter hard
gewerkt voor eten terwijl de sprinkhaan dat
niet heeft gedaan en nu in de winter honger
lijdt. Welke afloop is volgens de kinderen
goed en waarom?

7 minuten

Evaluatie doelen

Samen met de kinderen bespreek ik wat ze
hebben geleerd, of ze kunnen uitleggen wat
een Socratisch gesprek is en of ze nu andere
denkbeelden hebben over het begrip bezit.

totaal: 50
minuten

Vragen filosofieles 2:
Is het belangrijk om veel geld te verdienen?
Is armoede oneerlijk?
Zijn alle spullen van iedereen?
Heeft iedereen recht op evenveel spullen?
Bedenk zelf nog een filosofische vraag over geld/ bezit!

Hulpvragen om door te vragen
Wat bedoel je precies?
Hoe komt dat?
Waarom?
Is dat ook zo wanneer (vul zelf een andere situatie in)?
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Filosofieles 3: Wat is waarheid?

Introductie:
Film en informatie over Spinoza; een beroemde Nederlandse filosoof.

Denkvraag:
Is de waarheid voor iedereen hetzelfde?

Lesdoelen:
Aan het eind van de les weten de leerlingen wie Spinoza was. Ze kunnen uitleggen wat zijn
geschiedenis is en waarom hij een beroemde filosoof was. Ook hebben de leerlingen hun eigen
definitie van waarheid helder door hierover na te hebben gedacht.

Werkvorm: Klassikaal gesprek, werkblad, gesprek in groepjes.

Benodigdheden: werkblad Spinoza van entoen.nu (z.j.) voor iedere leerling, vragen op bord,
aflevering Spinoza van het Klokhuis, ‘vertelplaat’ Spinoza.

Lesverloop:
Tijd

Lesonderdeel

Bezigheid

3 minuten

Introductie

Aan de hand van de vertelplaat van
entoen.nu over Spinoza wordt de les
geïntroduceerd. De leerlingen krijgen te
horen wie hij was en dat we deze les leren
hoe iemand een beroemde filosoof kan
worden.

15 minuten

Kern

De leerlingen kijken een aflevering van
het Klokhuis over Spinoza. Ook hebben ze
een werkblad wat ze ondertussen
gedeeltelijk invullen. Na het kijken vullen
ze de overige vragen in.
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7 minuten

Kern

Een aantal vragen van het blad worden
besproken. Zo controleren de leerlingen
of ze de juiste kennis van Spinoza hebben.
Vervolgens wordt hen gevraagd wat hij zo
belangrijk vond: het hebben van een
eigen mening en het uiten hiervan. Hierna
wordt aan de leerlingen gevraagd of zij
dit ook belangrijk vinden en waarom. Dit
wordt kort besproken.

15 minuten

Kern

De les wordt vervolgd met de vraag: wat
is waarheid? We hebben immers allemaal
een andere mening, maar wat is dan wel
echt voor iedereen waar?
De kinderen gaan hier in groepjes over
nadenken. Ook mogen zij zelf vragen over
dit onderwerp bedenken.

10 minuten

Afsluiting

De dingen die in de groepjes zijn gedeeld
worden klassikaal besproken: is er een
gezamenlijke definitie gevonden? Is dat

totaal: 50

belangrijk? Welke andere interessante

minuten

dingen zijn besproken? Wat zou Spinoza
van het gesprek hebben gevonden denk
je?
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Filosofieles 4: Wat is geluk?

Startvraag: Zijn geluk en blijdschap hetzelfde? (Bodegraven en Kopmels, 2004).

Denkvraag: Wat betekent geluk voor jou? Wanneer ben je gelukkig?

Lesdoelen: Aan het eind van de les hebben de leerlingen nagedacht over het onderwerp geluk.
Ze kunnen uitleggen wat dit voor hen betekent.

Werkvorm: gesprek en stellingenspel met een vak eens, vak oneens en een vak voor twijfelaars;
hiervoor moeten de tafels en stoelen aan de kant.

Benodigdheden: stellingen, drie vakken

Lesverloop:
Tijd

Lesonderdeel

Bezigheid

5 minuten

Introductie

Deze les begint gelijk met de startvraag: zijn
geluk en blijdschap hetzelfde? De leerlingen
moeten hier eerst zelf een minuut over
nadenken en daarna wordt besproken wat de
kinderen van deze uitspraak vinden. Ook wordt
hen de vraag gesteld of zij kunnen uitleggen
waarom deze vraag eigenlijk wordt gevraagd.
Vervolgens wordt hen verteld dat deze les over
geluk gaat.

20 minuten

Kern

De stoelen en tafels worden aan de kant gezet.
Hierna volgt de uitleg van het spel: je krijgt een
stelling te horen en je kiest of je het er mee eens
bent (linker vak) of dat je het er niet mee eens
bent (rechter vak). Kun je echt niet kiezen, dan
ga je in het midden staan.
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Na iedere stelling mogen steeds een aantal
kinderen op elkaar reageren. Kinderen mogen
ook altijd naar een ander vak lopen tijdens het
spel.
15 minuten

Afsluiting

Na het spel wordt besproken wat de leerlingen
opviel aan de stellingen en waar ze over
hebben nagedacht. Vervolgens worden de
vragen – wat betekent geluk voor mij? -wanneer
ben ik gelukkig? op het bord neergezet en
moeten de kinderen hier samen met hun
buurman/-vrouw over nadenken. Ook dit
mogen de leerlingen met de klas delen. Als
afsluiting wordt besproken of je zelf iets aan
geluk zou kunnen doen.

Stellingen

-wanneer je lacht, ben je gelukkig
-iedereen is weleens ongelukkig
-als je de hele dag dingen mag doen die jij leuk vindt, ben je gelukkig
-wanneer je rijk bent, ben je gelukkig
-wanneer je alles bezit wat je nodig hebt, ben je gelukkig
-als je arm bent, kun je niet gelukkig zijn
-wanneer je knap bent, ben je gelukkig
-ik word gelukkig wanneer ik iets leuks mag doen voor een ander
-als je veel vrienden hebt, ben je gelukkig
-geluk is voor iedereen hetzelfde
-geluk heb je zelf in de hand
-je moet hard je best doen om gelukkig te zijn
-als je ongelukkig bent, kun je daar niets aan doen
-je kunt gelukkig en ongelukkig tegelijk zijn
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Filosofieles 5: Gelijkheid en respect

Startvraag:
Deel 1: Is koning Willem-Alexander evenveel waard als een vuilnisman? (Wie is er belangrijker?)
Deel 2: Moet je iedereen, dus ook misdadigers, respecteren?

Denkvraag: Zijn mensen gelijk? Moet je dan ook met alle mensen hetzelfde omgaan? Mag je
altijd alles over iedereen zeggen? (Haring, z.j.).

Lesdoelen: Aan het eind van de les hebben de leerlingen nagedacht over hoe zij omgaan met
anderen. Ze zijn zich bewuster waarom ze zo mensen verschillend (willen) behandelen.

Werkvorm: Gesprek in kleine groepen

Benodigdheden: De klas wordt verdeeld in zes groepen, voor iedere groep is er een blaadje
met vragen. Deze staan ook op het digibord.

Lesverloop:
Tijd

Lesonderdeel

Bezigheid

5 minuten

Introductie onderwerp

Aan de leerlingen vragen wie hun ‘idool’
is. Waarom betekent deze persoon veel
voor hen? Hierna overgaan naar de
eerste denkvraag: Is koning WillemAlexander evenveel waard als een
vuilnisman?

10 minuten

Kern: gesprek in kleine

Aan de hand van de vragen die de

groep

leerlingen toegereikt krijgen gaan ze met
elkaar in gesprek. Ze bespreken hoe
mensen met elkaar omgaan en hoe zij
anderen behandelen aan de hand van de
vragen die per groep zijn uitgedeeld.
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5 minuten

Kern: klassikaal onderwerp

De dingen die in de groepjes zijn

bespreken

besproken worden met de hele groep
gedeeld. Samen gaan we kort in gesprek
over de uitkomsten. Vervolgens korte
uitleg over respect.
Respect is een basisvoorwaarde van een
rechtvaardige en leefbare samenleving.
Wie respect heeft voor anderen, verdient
zelf ook respect. We moeten accepteren
dat iemand anders is, een ander geloof
heeft, andere gewoonten of een andere
huidskleur dan jezelf. Respect is het besef
dat je iemand niet moet beoordelen op
uiterlijkheden en verschillen. Het is elkaar
de ruimte geven, iemand iets gunnen en
elkaar met rust laten. En dan heb je
natuurlijk respect voor natuur en milieu.
Respect is niet voor iedereen hetzelfde.
Zo is het bijvoorbeeld in de ene cultuur
respectloos om ie- mand een hand te
geven; in een andere cultuur is het
handen geven juist wel een teken van
respect tonen. Natuurlijk is het niet nodig
dat we allemaal dezelfde opvattingen
hebben. Verschillen zijn juist interessant
en verfrissend. Maar dan moeten we wel
op een respectvolle manier met elkaar
omgaan.
Moeten we respect hebben voor
iedereen? Waarom wel/ waarom niet?
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5 minuten

Kern:

De kinderen denken samen na over de
denkvraag over respect

5 minuten

Klassikaal afsluiten

We bespreken wat we hebben geleerd
van deze les en of we nog onderwerpen
hebben waar we graag over zouden
willen filosoferen.

Vragen:

1.  Is koning Willem-Alexander evenveel waard als een vuilnisman?
2.  Wie is er belangrijker?
3.  Moet je iedereen, dus ook misdadigers, respecteren?
4.  Moet je met iedereen hetzelfde omgaan?
5.  Hoe moet je omgaan met mensen die anders denken/ anders geloven dan jij doet?
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Filosofieles 6: schoonheid
Startvraag: Wat is mooi?

Denkvragen: Zijn er dingen die voor iedereen mooi zijn? Hoe belangrijk is schoonheid?

Lesdoelen: De leerlingen leren samen in gesprek te gaan over wat ze mooi vinden en kunnen
hierdoor aan het eind van de les vertellen waarom zij iets wel of niet mooi vinden en waarom de
ander daar soms anders over denkt. Ook kunnen zij vertellen hoe belangrijk ze schoonheid
vinden.

Werkvorm: Klassikaal situaties beoordelen, groepsgesprek, gesprek in drietallen

Benodigdheden: Afbeeldingen dieren/ dingen/ mensen op digibord, vragen op digibord en
een verhaal over een leerling die volgens onze normen lelijk naar school moet (Bodegraven en
Kopmels, 2004).

Lesverloop
Tijd

Lesonderdeel

Bezigheid

10 minuten

Introductie onderwerp:

De leerkracht vertelt een verhaal over een

verhaal en gesprek

kind dat na een mislukte kappersafspraak
met een raar kort, raar kapsel naar school
moet. Er viel niets meer aan te redden…
Hierna wordt de klas gevraagd hoe zij het
zouden vinden om zo naar school te
moeten en waarom dat erg/ niet erg is.
Vervolgens komt de vraag of het
belangrijk is om er mooi uit te zien. De
leerlingen mogen hierop reageren.

10 minuten

Kern: gesprek en

De leerkracht laat de leerlingen steeds

afbeeldingen beoordelen

een afbeelding zien en vraagt of zij dit
mooi of niet mooi vinden en waarom.
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Vervolgens wordt verteld dat het
onderwerp ‘schoonheid’ vandaag aan
bod komt. Schoonheid is in iedere cultuur
anders. Wat wij mooi vinden, vinden
andere mensen misschien wel helemaal
niet mooi. Hoe komt dat?
10 minuten

Kern: gesprek in kleine

De kinderen bespreken in drietallen

groep

wanneer voor hen iets mooi is en waarom
dat dan zo is. Het is de bedoeling dat ze
elkaar uit proberen zo goed mogelijk
hierover na te denken. Ook bespreken ze
hoe belangrijk zij schoonheid vinden. Hoe
zou het komen dat dat zo belangrijk is in
onze cultuur? Geldt voor de kinderen
hetzelfde?

5 minuten

Afsluiting

Klassikaal bespreken wat de leerlingen
van dit onderwerp vinden. Hoe belangrijk
is schoonheid voor hen en denken ze er
nu anders over na?
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Filosofieles 7: school

Startvraag: Wat is een school?

Denkvragen: Waarom gaan we naar school? Wat moet je op school leren? Wat kan er anders
aan een school?

Lesdoelen: Aan het eind van de les hebben de leerlingen samen met iemand een eigen school
ontworpen. Ook kunnen ze uitleggen wat ze belangrijk vinden aan een school en waarom.

Werkvorm: klassikaal gesprek, in tweetal eigen schol ontwerpen

Benodigdheden: per tweetal werkblad school, plaatje school

Lesverloop
Tijd

Lesonderdeel

Bezigheid

10 minuten

Introductie onderwerp

De leerkracht laat een plaatje van een
school zien en vertelt wat hier ‘de
gebruiken zijn’. Deze zijn vrij uniek: oude
en jonge mensen gaan in teams van tien
iedere maandag t/m donderdagavond
van zeven tot halfnegen naar school.
Iedere dag hebben ze een apart vak:
maandag rekenen, dinsdag taal etc. Op
zaterdag is er een sport-/kenniswedstrijd.
Ieder team speelt door een speler in te
zetten. Door de lessen die ’s avonds zijn
geweest kunnen ze hoog scoren op
kennis. Door overdag te trainen, scoren
ze hoog op andere onderdelen: sport en
kunst. Verder zijn er verschillende keuze
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vakken: programmeren, kleding
ontwerpen, vechtsporten etc.
Na het verhaal vraagt de leerkracht wat er
aan deze school anders is. Wat is een
school eigenlijk?
15 minuten

Kern: ontwerpen eigen

De leerlingen gaan aan de slag met het

school

bedenken van hun school. Dit doen ze in
groepen van drie. Ze denken na over hoe
hun school te werk zou gaan en wat daar
de gebruiken zouden zijn.

10 minuten

Kern: gesprek met de klas

Met de klas bespreken wat de leerlingen

over naar school gaan

hebben bedacht. De kinderen mogen
reageren op de verschillende onderdelen
en uitleggen waarom ze op de
antwoorden/ ideeën zijn gekomen die ze
hebben.
Want waarom gaan we eigenlijk naar
school?
Is school belangrijk? Waarom wel/niet?

5 minuten

Afsluiting

Klassikaal bespreken wat de leerlingen
van deze les hebben geleerd. Waarover
hebben we gefilosofeerd? Waarover denk
je nu misschien anders dan eerst?

122

Filosofie – school
Hoe heet jullie school?.................................................................................................................
Wie gaan er naar jullie school? ...................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Welke lessen worden er gegeven? .............................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Wanneer is er les? .........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Door wie worden de lessen gegeven? .......................................................................................
..........................................................................................................................................................
Hoe zijn de klassen ingedeeld?....................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Wanneer mag je van school af?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Is school verplicht? Waarom wel/ niet? ......................................................................................
..........................................................................................................................................................
Zijn er regels? Waarom wel/ niet?................................................................................................
..........................................................................................................................................................
En zo ja, welke?................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................
Wie is de baas op school? ............................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Wat is verder boeiend aan jullie school?....................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

